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1. ODBIÓR, POSTĘPOWANIE Z WYROBEM I INSTALACJA

1.1. Rozpakowanie

Przekaźniki  powinny  być  obsługiwane  wyłącznie  przez  wykwalifikowany  personel  a  podczas
rozpakowywania i instalacji  należy zachować szczególną ostrożność aby chronić poszczególne ich
elementy  przed  jakimikolwiek  uszkodzeniami.  Zaleca  się  stosowanie  dobrego  oświetlenia  przy
dokonywaniu kontroli wizualnej.

Obiekt  powinien  być  czysty  i  suchy  a  przekaźniki  nie  powinny  być  składowane  w  miejscach
narażonych na kurz i  wilgotność. Należy zachować szczególne środki  ostrożności  jeżeli  w pobliżu
prowadzone są prace budowlane.

1.2. Odbiór przekaźników

W momencie dostawy należy upewnić się, że przekaźniki nie doznały uszkodzeń w czasie transportu.

W  przypadku  wykrycia  jakiegokolwiek  uszkodzenia,  należy  bezzwłocznie  powiadomić  firmę
transportową oraz firmę FANOX.

Jeśli przekaźniki nie są przeznaczone do natychmiastowego wykorzystania, powinny być z powrotem
włożone do oryginalnego opakowania.

1.3. Zasady obchodzenia się z urządzeniami elektronicznymi

Przekaźniki zawierają elementy elektroniczne wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne.

Wskutek samego poruszania  się,  człowiek może wytwarzać potencjał  elektrostatyczny rzędu kilku
tysięcy wolt. Rozładowanie tej energii poprzez elementy elektroniczne może powodować uszkodzenia
obwodów elektronicznych.  Możliwe  jest,  że  takie  uszkodzenie  nie  zostanie  od  razu  wykryte,  lecz
niezawodność  obwodu  elektroniki  oraz  jego  żywotność  zostanie  znacznie  zredukowana.  Takie
elementy elektroniczne wewnątrz przekaźnika są dobrze chronione przez metalową obudowę, która
nie powinna być usuwana, gdyż przekaźnik nie wymaga wewnętrznej ingerencji/regulacji.

W razie konieczności  demontażu elementów elektronicznych, należy to przeprowadzać z należytą
ostrożnością  przy  unikaniu  kontaktu  elementów  elektronicznych,  obwodów  drukowanych  oraz
połączeń z wyładowaniem elektrostatycznym które mogło by uszkodzić dany element. Jeżeli elementy
elektroniczne są składowane poza metalową obudową, muszą one być umieszczone w antystatycznej
przewodzącej torebce.

W razie konieczności otwarcia modułu, należy podjąć środki ostrożności dla ochrony niezawodności
sprzętu oraz żywotności wyznaczonej przez producenta i zadbać, aby:

o Dotykać obudowy co zapewnia wyrównywanie potencjału.
o Unikać dotykania elementów elektronicznych i chwytać moduły za ich krawędzie.
o Pamiętać, że każdy kto przejmuje dany moduł musi mieć ten sam potencjał elektryczny.
o Korzystać z torebek przewodzących do transportu/przenoszenia modułów.

Po dalsze informacje na temat obchodzenia się z obwodami elektronicznymi,  prosimy sięgnąć do
oficjalnych przepisów jak np. IEC 147-OF.
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1.4. Instalacja, uruchomienie i serwisowanie

Personel  zobligowany do instalacji,  odbioru technicznego i  konserwacji  tego urządzenia  musi  być
wykwalifikowany oraz świadomy procedur obowiązujących w zakresie  postępowania z  nim.  Przed
instalacją, uruchomieniem i pracami konserwacyjnymi należy zapoznać się z dokumentacją produktu .

Personel  powinien  podjąć  specjalne  działania  ochronne  dla  uniknięcia  ryzyka  wyładowania
elektrostatycznego przy bezpośrednim dostępie do tylnej ścianki urządzenia.

Dla  zagwarantowania  bezpieczeństwa  i  spełnienia  wymagań  izolacyjności  na  listwie  zaciskowej,
należy korzystać z końcówek zaciskowych i odpowiedniego narzędzia.  Na podłączeniach prądowych I
napięciowych należy stosować tulejkowe końcówki zaciskane na przewody.

Konieczne jest uziemienie urządzenia z wykorzystaniem odpowiedniego terminala, z wykorzystaniem
możliwie  najkrótszego  kabla.  Poza  gwarantowaniem  bezpieczeństwa  dla  obsługi,  połączenie  to
zapewnia odprowadzenie do ziemi zakłóceń wysokiej częstotliwości.

Przed podłączeniem zasilania do urządzenia należy sprawdzić poniższe:

 Wartość napięcia znamionowego i polaryzację.
 Wartości znamionowe przekładników prądowych oraz trwałość ich podłączenia.
 Ciągłość przewodu uziemiającego.

Urządzenie powinno być używane ustalonych granicach parametrów elektrycznych i środowiskowych.

Uwaga: Obwód wtórny przekładnika prądowego przy przepływie prądu nie może pozostać otwarty.
Powstaje wówczas wysokie napięcie, które może uszkodzić izolację i stanowić zagrożenie dla życia.

1.5. Składowanie

Jeżeli  przekaźniki  nie  są  przeznaczone  do  natychmiastowej  instalacji,  po  dokonaniu  inspekcji
wizualnej, powinny być przechowywane w środowisku wolnym od kurzu i wilgotności po dokonaniu
oględzin.

1.6. Recykling

Przed poddaniem urządzenia recyklingowi, należy rozładować pojemności przez zewnętrzne zaciski.
Przed wykonaniem tej  operacji,  dla  uniknięcia  ryzyka wyładowania elektrycznego  należy odłączyć
wszystkie źródła napięcia.

Produkt  musi  być  zutylizowany  we  właściwy/bezpieczny  sposób.  Nie  powinien  być  spalony  ani
narażony na kontakt ze źródłami wód powierzchniowych jak rzeki, jeziora, itp…
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2. WYMIARY I SCHEMATY PODŁĄCZEŃ

2.1. Widok od frontu

                         
      Bez baterii raportów wewnętrznych                                Z baterią raportów wewnętrznych

2.2.
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2.3. Wymiary obudowy

   

                                                             

Bez baterii raportów wewnętrznych                                             Z baterią raportów wewnętrznych

Wymiary podano w mm.
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Otwór do wycięcia

www.fanox.com Rev. 11 8/92

http://www.fanox.com/


2.4. Schemat podłączeń  

 UWAGA! W celu zapewnienia poprawnej pracy  przekaźnika SIA-B ze specjalnymi przekładnikami
prądowymi, prosimy instalować te przekładniki w maksymalnej odległości 0.5 m od przekaźnika.

 UWAGA! WYBIJAK(STRIKER): 6 – 24 Vdc & <= 0.1 W·s
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2.5. Terminale zaciskowe

A1 Wejście prądowe Faza A dla pomiaru i samozasilania C1 Wyjście Trip +

A2 Wyjście prądowe Faza A dla pomiaru i samozasilania C2 Wyjście Trip –

A3 Wejście prądowe Faza B dla pomiaru i samozasilania C3-C4 Wyjście External trip

A4 Wyjście prądowe Faza B dla pomiaru i samozasilania C5 Zasilanie pomocnicze +

A5 Wejście prądowe Faza C dla pomiaru i samozasilania C6 Zasilanie pomocnicze -

A6 Wyjście prądowe Faza B dla pomiaru i samozasilania
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3. OPIS

3.1. Wprowadzenie

Sektor energetyczny na całym świecie, wskutek gwałtownego wzrostu  popytu na energię elektryczną
przechodzi  głębokie  zmiany;  zachodzi  potrzeba  budowy  większej  liczby  linii  energetycznych  oraz
zaawansowanych systemów nadzoru. Dostrzegając potrzebę stworzenia inteligentnej infrastruktury,
FANOX wdrożył rodzinę produktów SIA, realizujących taką funkcję. 

Rodzina  przekaźników SIA jest  dedykowana dla  centrów transformatorowych  i  dystrybucyjnych  w
sieciach energetycznych SN. Funkcje zabezpieczające obejmują ochronę nadprądową bezzwłoczną I
o  charakterystyce  zależnej  (dla  przewodów fazowych  oraz  neutralnego),  jak  również  pobudzenie
zewnętrzne “external trip” (temperatura, ciśnienie, itp.) zależnie od parametrów w każdym modelu.

Funkcje zabezpieczeniowe mogą być uaktywniane selektywnie zarówno poprzez panel czołowy  jak i
linki komunikacyjne do programu SICom, umożliwiając precyzyjną koordynację z innymi urządzeniami.

Dodatkowe  korzyści  wynikają  z  faktu,  iż  wszystkie  typy  zostały  zaprojektowane  z  opcjonalną
możliwością funkcjonowania przy zasilaniu  z  zewnętrznej  baterii.  Znakomicie  ułatwia  to  procedurę
zarządzania zdarzeniami jak również rozruch rozdzielni, a także, umożliwia poprawne funkcjonowanie
przy niekorzystnych warunkach zewnętrznych.

3.2. Opis urządzenia

SIA-B  jest  przekaźnikiem  zabezpieczeniowym  zaprojektowanym  dla  sieci  SN.  Jedną  z  jego
podstawowych  cech  jest  możliwość  pracy  autonomicznej  przy  zastosowaniu  specjalnych
przekładników prądowych dla pomiarów i zasilania urządzenia .

Przekaźnik,  przy  wykorzystaniu  specjalnych  przekładników
prądowych  jest  w  stanie  poprawnie  funkcjonować  już  przy
0.8xIsmin w jednej fazie lub 0.4xIsmin w trzech fazach.

SIA-B  jest  wyposażony  w  metalową  obudowę  z  izolacją
galwaniczną na wszystkich wejściach pomiarowych i wyjściach
(z wyłączeniem portów komunikacyjnych i zasilania bateryjnego,
jako że są to podłączenia sporadyczne). Umożliwia to uzyskanie
w urządzeniu najlepszego z możliwych poziomu kompatybilności
elektromagnetycznej,  zarówno  w  kwestii  emisyjności  jak  i
odporności  na   zakłócenia  bezprzewodowe  i  przewodowe.  Te
poziomy są  identyczne  z  tymi,  ustalonymi  dla  stacji  wysokich
napięć.

Urządzenie  posiada  dwulinijkowy,  dwudziestokolumnowy
wyświetlacz LCD oraz klawiaturę membranową o 6 przyciskach.
Umożliwia  to  wyświetlanie  stanu  przekaźnika,  mierzonych
prądów  oraz  zdarzeń  lub  przypadków  związanych  z
urządzeniem,  oraz  korekt  nastaw  związanych  z  kryteriami
zabezpieczeniowymi . 

Na panelu  czołowym dostępne są dwie  diody LED.  Wskazują
one czy urządzenie jest włączone  (LED ON) oraz czy wystąpił  alarm (LED ALARM). Zależnie od
modelu,  możliwe  jest  uzupełnienie  o  bistabilny  wskaźnik  zadziałania,  dla  sygnalizacji  zadziałania
wskutek którejkolwiek z funkcji zabezpieczeniowych . 

Dla umożliwienia analizy zadziałań, dostępne są 4 raporty zadziałań. Każdy rejestr obejmuje do 24
zdarzeń jakie wystąpiły podczas zadziałania.

Urządzenie  posiada  możliwość  zapamiętywania  do  100  zadziałań,  umożliwiając  analizę
towarzyszących  im  zdarzeń.  Wszystkie  wykonania  SIA-B  są  wyposażone  w  zegar  czasu
rzeczywistego  (RTC)  pozwalający  na  rejestrację  wszystkich  zdarzeń  z  niezawodnym znacznikiem
czasu .
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Pomiary prądów dokonywane są w wartościach RMS.  Wykorzystywane są specjalne przekładniki
prądowe (CT).

Urządzenie posiada na panelu czołowym port komunikacyjny (miniUSB). Umożliwia od podłączanie
komputera  PC,  który  może  być  wykorzystywany  do  monitorowania  go  z  wykorzystaniem
oprogramowania komunikacyjnego SICom (dostarczanego przez FANOX). Oprócz tego, port ten może
być używany do zasilania SIA-B z wykorzystaniem kabelka USB, podłączonego do komputera PC lub
np. zasobnika typu power-bank. 

Dostępne funkcje  zabezpieczeniowe,  prosty  w  obsłudze  interfejs,  znikome wymagania  obsługowe
oraz prosta integracja czynią z SIA-B precyzyjne i praktyczne rozwiązanie dla ochrony zarówno sieci
energetyki  zawodowej  jak  i  przemysłowej  oraz  rozdzielni  transformatorowych  i  dystrybucyjnych.
Najważniejsze cechy urządzenia wyszczególnione są w poniższej tabeli, znaczenie poszczególnych
pojęć wyjaśnione jest w dalszej części niniejszej instrukcji:

Funkcja Opis SIA-B

Symbol wg ANSI

50 Nadprądowe fazowe 1

50N Nadprądowe ziemnozwarciowe 1

50/51 Nadprądowe zależne fazowe 1

50/51N Nadprądowe zależne ziemnozwarciowe 1

Fuse  +
Switchgear

Blokada zadziałania wyłącznika
1 (opcja)

49 Przeciążeniowe (Model cieplny) 1 (opcja)

Pomiary

CT xxx-5 błąd mniejszy niż 5%

CT xxx-10 błąd mniejszy niż 10%
IA, IB, IC, IN, Imax i TI

Wejscia i wyjścia

Zewn. wejście wyzwalające (bez zasilania) Opcja

Wyjście wybijaka (STRIKER) 1 

Komunikacja i HMI

Port USB na panelu czołowym (ModBus, RTU 19200) 

Program SICom 

HMI: LCD, 20x2 oraz 6 przycisków  + 1 przycisk reset 

Diody wskaźnikowe LED 2

Wskaźnik bistabilny 1 (opcja)
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Zasilanie

Autonomiczne przez specjalne przekładniki prądowe CT:

0.4xIsmin dla trzech faz  lub

0.8xIsmin z jednej fazy



Zasilanie pomocnicze: 230 Vac, 50/60 Hz Opcja

Zasilanie pomocnicze: 110 Vac, 50/60 Hz Opcja

Zasilanie pomocnicze: 24 Vdc Opcja

Wewnętrzna bateria raportów Opcja

Zasilacz bateryjny : 5 V z adapterem Kitcom 

Monitoring i rejestracja

Rejestrator zdarzeń – zapis w nieulotnej pamięci FRAM* 100

Komendy Opcja

Grupy nastaw 2

Zegar czasu rzeczywistego (RTC) 

Raporty zadziałań 4 (24 zdarzenia w każdym)

Menu Test 

Autodiagnostyka 
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3.3. Diagram funkcjonalny

3.4. Tabela doboru

SIAB PROTECTION FUNCTIONS

50 + 50/51 + 50N + 50/ 51N

0

PHASE MEASUREMENT

Defined by General Settings

0
NEUTRAL MEASUREMENT

Internal measurement

0
NET FREQUENCY

Defined by General Settings

0

1

2

3

A

B

C

D

POWER SUPPLY

Self powered

Self powered + 230 Vac (Dual)

Self powered + 110 Vac (Dual)

Self powered + 24 Vdc (Dual)

Self powered + Battery report

Self  powered + 230 Vac (Dual)  +  Battery
report

Self  powered  +  110 Vac (Dual)  +  Battery
report

Self  powered  +  24  Vdc  (Dual)  +  Battery
report

0

1

B

ADDITIONAL FUNCTIONS

-

+ 49

+ Trip Block for switch disconnector
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0
COMMUNICATIONS

Front USB

0

1

INPUTS-OUTPUTS

2 led’s + trip output (striker)

+ External trip input (49T) + 1 FLAG

0

MECHANICAL ASSEMBLY

-

A

B

C

D

LANGUAGE

English, Spanish and German

English, Spanish and Turkish

English , Spanish and French

English , Spanish and Russian

A

ADAPTATION

-

3.5. Specjalne przekładniki prądowe CT

SIAB  wymaga  specjalnych  przekładników  prądowych  CT  służących  do  pomiaru  i  zasilania.  Dla
spełnienia tych wymagań można posłużyć się następującymi typami:

3.5.1. Przekładniki specjalne żywiczne

Zależnie od wykonania dostępne są dla następujących prądów pierwotnych:

Zakres Is Typ CT

8-28 (A) CT008-5

16-56 (A)
CT016-5
CT016-10

32-112 (A) CT032-5

64-224 (A) CT064-5

128-448 (A) CT128-5

256-896 (A) CT256-5

Podstawowe parametry tych przekładników są następujące:

 Dane techniczne:
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Zastosowanie Wewnątrz pomieszczeń 

Klasa izolacji E

Częstotliwość 50 – 60 Hz

Przewód pierwotny Kabel  max. Φ50mm

Materiał PU & PA6.6

Przekrój przewodów strony wtórnej 6mm2 solid / 4 mm2 strand

Uzwojenie testowe 0.288 A nominal

 Specyfikacja dla zamawiania:

Prąd Klasa Średnica przewodu

8-28 (A) 5P80 45 mm

16-56 (A) 5P80 50 mm

16-56 (A) 10P80 50 mm

32-112 (A) 5P80 50 mm

64-224 (A) 5P80 50 mm

128-448 (A) 5P80 50 mm

256-896 (A) 5P80 50 mm

 Podłączenie

Wymagane  są  trzy  przekładniki,  po  jednym  na  każdą  fazę.  Na  poniższym  rysunku
pokazano etykietę odpowiadającą typowi  CT016, gdzie pokazano odpowiednie zaciski
przyłączeniowe.

• Opis zacisków:

P1 Wejście prądu pierwotnego 
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P2 Wyjście prądu pierwotnego

A- Wyjście dla prądu pomiarowego

A+ Wejście dla prądu pomiarowego
B+ B-

Zaciski testowe

 Wymiary (mm):
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3.5.2. Specjalny przekładnik taśmowany

Jego podstawowe parametry opisane są poniżej:

• Dane techniczne

Prąd znamionowy 12 – 65 A

Przekładnia 14.4 / 0,075 A

Klasa izolacji Klasa A

Częstotliwość 50 / 60 Hz

Ochrona 5P80

Uzwojenie wtórne 2.5 mm2 / 500 mm

Uzwojenie testowe 0.288 A nominal

Pobór mocy 0,06 VA

Wymiary 75 x 115 x 80 (ID x OD x
W)

 Podłączenie

Wymagane  są  trzy  przekładniki,  po  jednym  na  każą  fazę.  Na  poniższym  rysunku
widnieje  etykieta  odpowiadającą  typowi   CT16,  gdzie  pokazano odpowiednie  zaciski
przyłączeniowe.
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Zaciski: 

P1 Wejście prądu pierwotnego

P2 Wyjście prądu pierwotnego

S2 Wyjście dla prądu pomiarowego

S1 Wejście dla prądu pomiarowego
C-D

Uzwojenia testowe

 Wymiary (mm):

Dostępne jest również wykonanie o średnicy wewnętrznej równej 57mm (zamiast 75 mm). 

(Jeśli wymagane są inne prądy pierwotne, prosimy o kontakt z firmą Fanox)
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4. UZWOJENIA TESTOWE

Przekaźnik SIA-B został zaprojektowany do współpracy z tymi typami przekładników i nie jest możliwe
wykonywanie tych samych testów z wykorzystaniem standardowych przekładników prądowych.

Dla przeprowadzania testów z wykorzystaniem uzwojeń testowych nadają się zarówno przekładniki 
żywiczne jak i specjalne przekładniki taśmowane.

Przekładniki specjalne żywiczne

SIA-B może korzystać z uzwojeń testowych dostępnych w niestandardowych przekładnikach 
prądowych.  Przekładniki te mają otwór dla pierwotnego prądu pomiarowego (od P1 do P2 jak 
pokazano na poniższym rysunku), 2 zaciski (na poniższym rysunku oznaczone jako A- i  A+) dla
wtórnego obwodu prądu pomiarowego i zasilania przekaźnika oraz 2 zaciski (oznaczone jako B- i B+) 
dla realizacji testów.

Testowanie polega na przepuszczeniu prądu o wartości 1A przez te ostatnie zaciski,  co powoduje 
zasymulowanie przepływu prądu w obwodzie pierwotnym o określonej wartości. Te wartości 
symulowanego prądu pierwotnego zależą od typu przekładnika i wynoszą:

PRZEKŁADNIK
PRADOWY

Prad
przepuszczany

Prąd pierwotny
(symulowany)

CT08 1 A 25 A
CT16 1 A 50 A
CT32 1 A 100 A
CT64 1 A 200 A

CT128 1 A 400 A
CT256 1 A 800 A

Prawidłowy pomiar  tych  wartości  w  przekaźniku  gwarantuje  poprawność pracy  w  całym zakresie
prądowym.

www.fanox.com Rev. 11 20/92

http://www.fanox.com/


Specjalne przekładniki prądowe taśmowane

SIA-B może korzystać z uzwojeń testowych dostępnych w niestandardowych przekładnikach 
prądowych.  Przekładniki te mają otwór dla pierwotnego prądu pomiarowego (od P1 do P2 jak 
pokazano na poniższym rysunku), 2 zaciski (na poniższym rysunku oznaczone jako S1 i  S2) dla 
wtórnego obwodu prądu pomiarowego i zasilania przekaźnika oraz 2 zaciski (oznaczone jako C i D) 
dla realizacji testów:

Przykład obrazujący podłączenie źródła prądowego:

Testowanie polega na przepuszczeniu prądu o wartości 1A przez te ostatnie zaciski,  co powoduje 
zasymulowanie przepływu prądu w obwodzie pierwotnym o określonej wartości. Wartość 
symulowanego prądu pierwotnego wynosi w tym przypadku:

PRZEKŁADNIK
PRĄDOWY

Prad
wymuszany

Prad
pierwotny

CT16 1 A 50 A

Prawidłowy pomiar  tych  wartości  w  przekaźniku  gwarantuje  poprawność pracy  w  całym zakresie
prądowym.
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5. FUNKCJE ZABEZPIECZENIOWE

5.1. Funkcja 50. Zabezpieczenie nadprądowe fazowe z czasem zadanym

Ta funkcja może być ustawiana z wykorzystaniem trzech parametrów:

Funkcja Opis Minimum Maximum Krok Jednostka Ust. fabryczne

50 Zabezpieczenie nadprądowe fazowe z czasem zadanym

Zezwolenie - - Tak/Nie - Nie

Tap 0,20 30,00 0,01 Is 5,00

Czas zadany 0,02 300,0 0,01 s 0,2

Czas jest niezależny od prądu roboczego płynącego i mierzonego przez przekaźnik, tak więc, jeśli
prąd w fazie przekroczy zadaną wartość przez okres czasu dłuższy niż ustawiona wartość zadana
(parametrem “czas zadany”),  funkcja zostaje aktywowana (zadziałanie) i  nie zostanie zresetowana
samoczynnie do chwili gdy wartość prądu w tej fazie nie spadnie poniżej wartości “current tap”.

Funkcja  aktywuje  się  przy  100%  wartości  nastawionej  (Tap),  i  deaktywuje  przy  90%.  Reset  jest
natychmiastowy .

Dokładność  czasu  zadziałania  jest  równa  wartość  zadanej  ±40ms  lub   ±0.5%  (większa  spośród
podanych).

5.2. Funkcja 50/51 . Zabezpieczenie nadprądowe fazowe zależne

Ta funkcja może być ustawiana z wykorzystaniem pięciu parametrów:

Funkcja Opis Minimum Maximum Krok Jednostka Ust. fabryczne

50/51 Zabezpieczenie nadprądowe fazowe zależne

Zezwolenie - - Yes/No - No

Krzywa - - (1*) - IEC Extremely
Inverse

Dial (TMS) 0,05 1,25 0,01 - 1,25

Tap 0,20 7,00 0,01 Is 1,00

Czas zadany 0,02 300,0 0,01 s 0,2

(1*) IEC Inverse, IEC Very inverse, IEC Extremely inverse, IEC Long time inverse, Defined time, ANSI Inverse, ANSI Very
inverse, ANSI Extremely inverse
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Jeśli  wybrano opcję  "Czas zadany" dla nastawy krzywej,  funkcja  zachowuje się ja nadprądowa z
czasem zadanym. W tym wypadku, czas do pobudzenia jest wyznaczany wartością parametru "Czas
zadany". 

Jeżeli wybrano krzywą (inverse, very inverse lub extremely inverse) przy wyborze krzywej, czas do
pobudzenia zależy od typu krzywej oraz parametrów “Dial” oraz “Tap”.

Jeżeli urządzenie działa “z czasem zadanym”, funkcja jest aktywowana przy poziomie prądu 100%
wybranej wartości “Tap”, a deaktywowana przy 90%. 

Jeżeli urządzenie działa w trybie “Krzywa”, funkcja jest aktywowana przy 110% ustawionej wartości
“Tap”, a deaktywowana przy 100%. 

Reset jest natychmiastowy w obu przypadkach.

Dokładność  czasu  aktywacji  wynosi  ±  5%  wartości  teoretycznej  lub  ±40ms,  (większa  spośród
podanych wartości).

Stosowane krzywe są zgodne z IEC 60255-151 lub ANSI-IEEE, i opisane są szczegółowo w rozdziale
"Krzywe".

5.3. Funkcja 50N. Zabezp. nadprądowe ziemnozwarciowe z czasem zadanym

Ta funkcja może być ustawiana z wykorzystaniem trzech parametrów:

Funkcja Opis Minimum Maximum Krok Jednostka Ust. fabryczne

50N Nadprądowe ziemnozwarciowe z czasem zadanym

Zezwolenie - - Tak/Nie - Nie

Tap 0,20 20,00 0,01 Is 1,00

Czas zadany 0,05 300,00 0,01 s 0,20

Czas jest niezależny od prądu roboczego płynącego i mierzonego przez przekaźnik, tak więc, jeśli
prąd ziemnozwarciowy przekroczy zadaną wartość przez okres czasu dłuższy niż ustawiona wartość
zadana  (parametrem  “czas  zadany”),  funkcja  zostaje  aktywowana  (zadziałanie)  i  nie  zostanie
zresetowana  samoczynnie  do  chwili  gdy  wartość  prądu  w  tej  fazie  nie  spadnie  poniżej  wartości
“current tap”.

Funkcja  aktywuje  się  przy  100%  wartości  nastawionej  (Tap),  i  deaktywuje  przy  90%.  Reset  jest
natychmiastowy .

Dokładność  czasu  zadziałania  jest  równa  wartość  zadanej  ±40ms  lub   ±0.5%  (większa  spośród
podanych).
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5.4. Funkcja 50/51N. Zabezpieczenie nadprądowe ziemnozwarciowe zależne

Ta funkcja może być ustawiana z wykorzystaniem poniższych parametrów:

Funkcja Opis Minimum Maximum Krok Jednostka Ust. fabryczne

50/51N Nadprądowe ziemnozwarciowe zależne

Zezwolenie - - Tak/Nie - Nie

Krzywa - - (1*) -
IEC Extremely

Inverse

Dial (TMS) 0,05 1,25 0,01 - 1,25

Tap 0,20 7,00 0,01 Is 0,50

Czas zadany 0,05 300,0 0,01 s 0,20

(1*) IEC Inverse, IEC Very inverse, IEC Extremely inverse, IEC Long time inverse, Defined time, ANSI Inverse, ANSI Very
inverse, ANSI Extremely inverse

Jeśli  wybrano opcję  "Czas zadany" dla nastawy krzywej,  funkcja  zachowuje się ja nadprądowa z
czasem zadanym. W tym wypadku, czas do pobudzenia jest wyznaczany wartością parametru "Czas
zadany". 

Jeżeli wybrano krzywą (inverse, very inverse lub extremely inverse) przy wyborze krzywej, czas do
pobudzenia zależy od typu krzywej oraz parametrów “dial” oraz “tap”.

Jeżeli urządzenie działa “z czasem zadanym”, funkcja jest aktywowana przy poziomie prądu 100%
wybranej wartości “Tap”, a deaktywowana przy 90%. 

Jeżeli urządzenie działa w trybie “krzywa”, funkcja jest aktywowana przy 110% ustawionej wartości
“Tap”, a deaktywowana przy 100%.  Reset jest natychmiastowy w obu przypadkach.

Dokładność  czasu  aktywacji  wynosi  ±  5%  wartości  teoretycznej  lub  ±40ms,  (większa  spośród
podanych wartości).

Stosowane krzywe są zgodne z IEC 60255-151 lub ANSI-IEEE, i opisane są szczegółowo w rozdziale
"Krzywe".

5.5. Blokada zadziałania wyłącznika

Niektóre  rozdzielnie  transformatorowe  wykorzystują  kombinację  wyłącznika  i  bezpieczników  dla
odcinania  zasilania.  Jako,  że  wyłączniki  mają  ograniczony  prąd  otwierania,  bezpieczniki  są
odpowiedzialne za odcinanie obwodu dla dużych prądów zwarciowych. Chroni to wyłącznik przed jego
zniszczeniem,  gdyby  miał  być  otwierany w takim przypadku.  W celu  zapobieżenia  takiej  sytuacji,
zadziałanie jest blokowane, gdy prąd fazowy przekracza wstępnie nastawioną wartość

Grupa Opis Minimum Maximum Krok Jednostka Ust. fabryczne

Blokada zadziałania wyłącznika

Blokada - - Tak/Nie - Tak

Limit blokady 1,50 20,00 0,01 Is 7,00 
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5.6. Funkcja 49. Zabezpieczenie nadprądowe wg modelu cieplnego

Model cieplny odzwierciedla nagrzewanie i studzenie urządzenia elektrycznego. W przeciwieństwie do
zabezpieczenia nadprądowego, nie zostaje uruchomione jego wyliczanie w momencie wystąpienia
awarii, lecz stan cieplny monitorowanej maszyny jest określany w sposób ciągły. Czas zadziałania
zależny jest od nastawionej stałej cieplnej,  prądu płynącego oraz wcześniejszego stanu cieplnego
maszyny.

Model cieplny jest obliczany w oparciu o następujące równanie:

θ = 100 x (I/It)2 x (1 – e-t/ζ) + θ’0 x e-t/ζ

Gdzie:

I, max. wartość prądu (R.M.S.) z trzech faz 

It, ustawiona wartość “Tap” dla prądu

ζ, stała cieplna

θ’0, początkowy stan cieplny

Czas zadziałania zadany jest równaniem:

t = ζ x ln x {[(I/It) 2 – (θ’0 / 100)] / [(I/It) 2 - 1]}

Dokładność czasu zadziałania wynosi  5% wartości teoretycznej.

Algorytm wykorzystuje maksymalną wartość z trzech prądów fazowych. Jeżeli maksimum jest większe
niż 15% ustawionej wartości “Tap”, stosowana jest stałą ciaplna nagrzewania. Jeżeli to maksimum jest
mniejsze niż 15% ustawionej wartości “tap” pod uwagę brana jest stała cieplna studzenia .

Funkcja przeciążeniowa jest aktywowana gdy model cieplny osiągnie wartość 100%. Wartość ta jest
osiągana w czasie w jakim prąd jest równy funkcji nastawionej w funkcji termicznej.

Zapewniony  jest  regulowany  poziom  modelu  cieplnego  dla  generacji  alarmu.  Jeżeli  nastąpi
zadziałanie, funkcja jest resetowana gdy model cieplny spadnie poniżej ustawionego poziomu alarmu.

Jako, że algorytm pomiaru prądu wykorzystuje wartości R.M.S., w modelu cieplnym brane jest pod
uwagę ciepło wytworzone przez harmoniczne.

Ta funkcja zabezpieczeniowa jest nastawiana przez określenie pięciu różnych parametrów: 

Funkcja Opis Minimum Maximum Krok Jednostka Ust. fabryczne

49 Zabezpieczenie nadprądowe wg modelu cieplnego

Zezwolenie - - Tak/Nie - Nie

Tap 0,10 2,40 0,01 Is 1,2

ζ nagrzewania 3 600 1 min 3

ζ studzenia 1 6 1 ζ nagrzewania 1

Alarm 20 99 1 % 80
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5.6.1 Graficzne zobrazowanie przebiegu pomiaru modelu cieplnego

Na poniższym rysunku pokazano ewolucję pomiaru modelu cieplnego zależnie od płynącego prądu:

 

Zakładając, że zabezpieczenie według modelu cieplnego posiada ustawiony “tap” na wartość 1,1 x
prąd znamionowy  a próg alarmu na 75%:

 Strefa 1: Maszyna pozostaje wyłączona przez dłuższy czas. Model cieplny wynosi 0%.
 Strefa 2: Maszyna jest zasilana prądem znamionowym. Przebieg modelu cieplnego zmienia

się  aż  do  momentu  osiągnięcia  stanu  równowagi  cieplnej  odpowiadającego  w  pewnym
momencie  prądowi  znamionowemu   Th  =  (I/It)  2  =  82%.  Czas  jaki  jest  wymagany  do
osiągnięcia stanu równowagi cieplnej zależy od ustawionej stałej nagrzewania.

 Strefa 3: W momencie osiągnięcia modelu cieplnego odpowiadającego jednokrotności pradu
znaminowego, stosowany jest współczynnik 1,2 razy prąd znamionowy. Mode cieplny mógłby
narastać  w  ten  sposób  aż  do  osiągnięcia  stanu  cieplnego  odpowiadającego  1,2  x  prąd
znamionowy  Th  =  (I/It)2  =  119%.  Nastąpiłoby  to  gdyby  zezwolenie  dla  funkcji  modelu
cieplnego było wyłączone. Jeżeli  zezwolenie jest wyłączone, punkcja zabezpieczeniowa 49
działa gdy model cieplny osiąga wartość 100%. Po zadziałaniu, prąd jest odcinany a model
cieplny jest zmniejszany w oparciu o stałą studzenia. 

 Strefa  4:  Przed  całkowitym  ostudzeniem,  prąd  znamionowy  jest  znów  podawany  a  stan
równowagi  cieplnej  jest  osiągany  gdy  tylko  upłynie  czas   określony  przez  stałą  cieplną
nagrzewania.

Bit  zabezpieczenia przez model cieplny jest  aktywny jeżeli  pomiar modelu cieplnego jest  powyżej
ustwionego poziomu alarmowego .

Bit zadziałania od zabezpieczenia przez model cieplny jest aktywny jeżeli pomiar modelu cieplnego
jest  powyżej  100% i  jest  resetowany,  gdy pomiar  modelu  cieplnego spadnie  poniżej  ustawionego
poziomu alarmowego. 
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5.6.2. Model cieplny z pamięcią

Model  cieplny jest  okresowo zapamiętywany w nieulotnej  pamięci  RAM. W ten sposób,  nawet  w
przypadku utraty zasilania przekaźnika, zachowa on w pamięci stan cieplny maszyny.

5.6.3. Wyświetlanie pomiaru modelu cieplnego. Reset.

Pomiar modelu cieplnego jest wyświetlany w menu pomiarów.

5.6.4. Krzywe zabezpieczenia termicznego

Krzywa cieplna dla ζ = 3 minuty.
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5.7. Pobudzenie zewnętrzne
Urządzenie  posiada  wejście  bezpośredniego  wyzwalania,  zwykle  podłączone  do  zestyku
bimetalicznego transformatora mocy. Służy to jako backup do funkcji nadprądowych.
Umożliwia  ono  podłączenie  bimetalicznego  bezpotencjałowego  zestyku.  Gdy  ten  zestyk  ulegnie
zamknięciu, aktywuje on wejście.
To wejście jest specjalnie zabezpieczone przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.
Pobudzenie zewnętrzne jest dostępne z minimum wymaganego prądu przekaźnika (0.4xIn 3-fazy).
Czas  zadziałania  będzie  zależał  od  stanu  kondensatora  jaki  bierze  udział  w  zadziałaniu.  Jeżeli
kondensator  jest  całkowicie  rozładowany,  czas  konieczny  do  jego  naładowania  wynosi  około  7
sekund. 

5.8. Nastawy ogólne (General Settings)

Nastawy ogólne ustalają pewne parametry jakie są konieczne dla funkcjonowania przekaźnika.  Te
nastawy są określone jako ogólne, ponieważ oddziaływują na cały przekaźnik, a w efekcie nie są
przedmiotem zmiany tabeli.

Funkcja Opis Minimum Maximum Krok Jednostka Ust. fabryczne

Nastawy ogólne

Identyfikator urządzenia - - - - “SIAB text”

Częstotliwość - - 60/50 Hz 50

Numer seryjny - - - - 1

Język - - - - English

Aktywna grupa nastaw 1 2 1 - 1

Poziom napięcia wyzwalania 12 Vdc 24 Vdc
12 Vdc,17 Vdc,
22 Vdc, 24 Vdc

- 17 Vdc

Prąd znamionowy 8 896 1 A 16

Typ przekładnika prądowego CT008 CT256
CT008, CT016,
CT032, CT064,
CT128, CT256

- CT016

Adres komunikacji lokalnej 1 247 1 - 1

Hasło **** **** - - 5555

Odnosząc się do nastaw ogólnych należy mieć na uwadze poniższe informacje:

Numer seryjny jest jedynie nastawą do odczytu.
Pozostałe nastawy mogą być zmieniane zarówno z HMI lub poprzez komunikację.
Każda zmiana nastawionej wartości zrestartuje wszystkie funkcje, bez względu na to czy zostały 
one aktywowane czy też nie.
Gdy zmieniana jest częstotliwość, konieczne jest dwukrotny restart przekaźnika   dla 
upewnienia się, że nastawy zostały prawidłowo wprowadzone.

5.9. Grupy nastaw

Dostępne są dwie grupy nastaw zabezpieczeń. Grupa nastaw, która jest aktywna w danym momencie,
może być modyfikowana w następujący sposób:
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 Zmiana aktywnej  grupy.  W menu nastaw ogólnych  jest  opcja  ustalenia,  która  grupa jest
aktywna.

5.10. Krzywe IEC60255-151

Przekaźnik SIA-B udostępnia krzywe zgodne z tymi zawartymi w normie IEC60255-151:

 Inverse Curve

 Very Inverse Curve

 Extremely Inverse Curve

 Long time inverse

Istnieje ogólne matematyczne równanie określające czas (w sekundach) jako funkcję prądu:

KDB
QV

DA
t

P







V=
I

I adjusted

Parametry A P Q B K

Long Time Inverse 120 1 1 0 0

Ext. Inverse 80 2 1 0 0

Very Inverse 13,5 1 1 0 0

Inverse 0,14 0,02 1 0 0

Krzywą można przemieszczać względem osi  wykorzystując czas D, który użytkownik może 
regulować.

Iadjusted jest wstępnym prądem roboczym, ustawianym przez użytkownika.
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5.11. Krzywe ANSI-IEEE

Krzywe ANSI odzwierciedlają matematyczne równanie:

t=(TD )∗⟦(
A

V P
−1

)+B⟧

Gdzie:

 

V=
I

I adjusted

Mamy tutaj do dyspozycji następujące krzywe:

 Inverse Curve
 Very Inverse Curve
 Extremely Inverse Curve

Którym odpowiadają parametry figurujące w poniższej tabeli:

Parametry A P B

Ext. Inverse 28,2 2 0,1217

Very Inverse 19,61 2 0,491

Inverse 0,0515 0,02 0,114

Krzywa może przemieszczać się względem osi wykorzystując parametr  wyboru czasu TD, który
może być regulowany przez użytkownika. 

Iadjusted jest wstępnym prądem roboczym, ustawianym przez użytkownika. 
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6. MONITORING I STEROWANIE

6.1. Pomiary

Pomiary modelu cieplnego, prądów w trzech fazach, prądu doziemnego oraz maksymalnego są
dokonywane w wartościach RMS. Realizowane jest próbkowanie przy 16 próbkach w okresie.

Dokładność pomiaru zależy od typu specjalnych przekładników:

CTxxx-5: Błąd mniejszy od 5 %

CT xxx-10: Błąd mniejszy od 10%

Model Typ CT Zakres Is Pomiar

SIAB

CT008-5 8-28 A 0-640 A

CT016-5

CT016-10
16-56 A 0-1120 A

CT032-5 32-112 A 0-2240 A

CT064-5 64-224 A 0-4480 A

CT128-5 128-448 A 0-8960 A

CT256-5 256-896 A 0-17920 A

6.2. Stany i zdarzenia

Stan jest informacją generowaną w czasie rzeczywistym przez urządzenie. Niektóre stany mają
skojarzone ze sobą zdarzenia, którym jest rejestr zmian stanu. Istnieją stany które są skojarzone z
pobudzeniem/aktywacją  oraz  inne  stany  mające  skojarzenie  z  aktywacją  i  deaktywacją.  Te
zdarzenia są rejestrowane w pamięci kołowej (buforze) o pojemności do 100 zdarzeń. Znacznik
czasowy ma dokładność 1 milisekundy.

Zdarzenia są rejestrowane w nieulotnej pamięci FRAM, a są one zachowane jeśli urządzenie nie
jest  zasilane.  Jeżeli  używany  jest  zegar  czasu  rzeczywistego  (RTC),  przekaźnik  zachowuje  i
przetwarza  prawidłową  datę  i  godzinę,  nawet  bez  zewnętrznego zasilania  przez  okres  do  72
godzin.

Zdarzenia mogą być przeglądane z panelu wyświetlacza (HMI) lub poprzez komunikację. Odczyt
zdarzeń nie oznacza że zostają one skasowane; pozostają w pamięci urządzenia. Aby skasować
zdarzenia wykorzystując HMI, należy wejść do menu zdarzeń i wcisnąć oraz przytrzymać przycisk
"RESET" do chwili aż liczba zdarzeń pokaże 1, a to zdarzenie jest zarejestrowane jako “zdarzenia
skasowane”.  Aby  skasować  zdarzenia  z  wykorzystaniem portu  komunikacyjnego,  należy  użyć
odpowiedniego polecenia "delete events" (skasuj zdarzenia). Dla wykonania operacji kasowania
zdarzeń należy wprowadzić hasło.
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Zdarzenia mają następującą strukturę:

Identyfikacja Unikalny identyfikator zdarzenia: np.: 51_1.4 = 51 START UP

Wartość ON(Aktywowany)/OFF(Deaktywowany):  zdarzenie jest generowane dla aktywacji lub deakty-
wacji

Skojarzony
pomiar

Zależnie od zdarzenia

Data

Następująca lista pokazuje wszystkie stany urządzenia i ich skojarzone zdarzenia:

Opis rejestru
Numer
bitu Stan Zdarzenie Skojarzony pomiar

General states

bit-00 Trip Trip
Maksymalny prąd fazowy,
z aktywacji zadziałania do
chwili deaktywacji 

bit-01 External trip External trip -

bit-02 Trip power error Trip power error -

bit-03 50 Hz 50 Hz -

bit-04 Trip block enable Trip block enable -

bit-05 Measure error Measure error -

bit-06 Ready Ready -

bit-07 Settings changed Settings changed -

bit-08 Set data/time Set data/time -

bit-09 Local communication Local
communication

-

bit-10 Factory settings Factory settings -

bit-11 EEPROM error EEPROM error -

bit-12 EEPROM changed EEPROM changed -

bit-13 Events error Events error -

Bit-15 Reset Reset -

bit-14 - Fault report Nr  rekordu  w  raporcie
zadziałań
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Opis rejestru Numer
bitu

Stan Zdarzenie Pomiar skojarzony

Komunikacja lokalna

bit-00 Local communication - -

bit-01 HMI Activity - -

bit-25 Reset thermal image Reset thermal image -

Funkcja nadprądowa fazowa  zależna

50/51 bit-00 50/51 Phase A pick-up 50/51 Phase A pick-up Phase A current

bit-01 50/51 Phase B pick-up 50/51 Phase B pick-up Phase B current

bit-02 50/51 Phase C pick-up 50/51 Phase C pick-up Phase C current

bit-03 50/51 Pick-up 50/51 Pick-up Maximum current

bit-08 50/51 Phase A Trip 50/51 Phase A Trip Phase A current

bit-09 50/51 Phase B Trip 50/51 Phase B Trip Phase B current

bit-10 50/51 Phase C Trip 50/51 Phase C Trip Phase C current

bit-11 50/51 Phase Trip 50/51 Phase Trip Maximum current

Funkcja nadprądowa fazowa niezależna

50 bit-00 50 Phase A pick-up 50 Phase A pick-up Phase A current

bit-01 50 Phase B pick-up 50 Phase B pick-up Phase B current

bit-02 50 Phase C pick-up 50 Phase C pick-up Phase C current

bit-03 50 Pick-up 50 Pick-up Maximum current

bit-08 50 Phase A Trip 50 Phase A Trip Phase A current

bit-09 50 Phase B Trip 50 Phase B Trip Phase B current

bit-10 50 Phase C Trip 50 Phase C Trip Phase C current

bit-11 50 Phase Trip 50 Phase Trip Maximum current
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Opis rejestru Numer
bitu

Stan Zdarzenie Pomiar skojarzony

Funkcja nadprądowa ziemnozwarciowa zależna

50/51N bit-04 50/51N Pick-up 50/51N Pick-up Neutral current

bit-12 50/51N Trip 50/51N Trip Neutral current

Funkcja nadprądowa ziemnozwarciowa niezależna

50N bit-04 50N Pick-up 50N Pick-up Neutral current

bit-12 50N Trip 50N Trip Neutral current

Wejścia (*)

bit-00 Input 1 Input 1 -

Ledy

bit-00 LED 1 - -

bit-01 LED 2 - -

bit-02 Tip bistable (*) - -

Wyjścia

bit-03 Trip Output Trip Output -

Blokada zadziałania wyłącznika (*)

bit-00 Phase A block Phase A block Phase A current

bit-01 Phase B block Phase B block Phase B current

bit-02 Phase C block Phase C block Phase C current

bit-03 Phase block Phase block -

Model cieplny

49 (*) bit-04 49 Alarm 49 Alarm Thermal image

bit-12 49 Trip 49 Trip Thermal image

 (*) Opcja zależna od wersji urządzenia
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Skrócony opis stanów ogólnych jest pokazany poniżej:

 Trip: Nastąpiło zadziałanie przekaźnika.
 External  trip:  Zadziałanie  zostało  wywołane  poprzez aktywację  wejścia  przekroczenia

temperatury (external trip – pobudzenie zewnętrzne).
 50 Hz: Jeśli aktywwowane, urządzenie pracuje przy 50 Hz, jesli deaktywowane - pracuje

przy 60Hz.
 Trip  Block Enable:  Jeśli  dostępna  jest  funkcja  blokowania  zadziałania  (Trip  Block),  i

została aktywowana.
 Measure error: Algorytmy autodiagnostyczne wykryły problem w bloku pomiarowym.
 Ready: Brak błędów
 Setting change: Aktywowane gdy nastawy zostały zmienione. 
 Date-time set: Aktywowane gdy data-czas są synchronizowane.
 Local Activity: jest to suma bitów "HMI activity" oraz "Local communication" z grupy stanów

"Local communication" 
 Factory settings: urządzenie jest przywrócone do ustawień fabrycznych i nie zrealizuje

zadziałania.
 Eeprom Error: Algorytmy autodiagnostyczne wykryły problem w pamięci EEprom, która

zawiera nastawy.
 Eeprom change: Aktywowane gdy nastawy lub konfiguracja (hasła użytkownika) zostały

zmienione.
 Events  error:  wskutek  faktu,  iż  bufor  zdarzen  jest  kołowy,  nowe zdarzenia  nadpisują

starsze zdarzenia gdy tylko bufor zostaje zapełniony, starsze zapisy zostają utracone. Aby
pokazać tą sytuację, aktywowany jest bit  "Events error".  Ten bit  jest resetowany przez
skasowanie zdarzeń (z HMI lub z wykorzystaniem komunikacji).

6.3. Raporty zadziałań

Generowane są cztery raporty z czterech zadziałań a każde zadziałanie może zapamiętać
24 zdarzenia w nieulotnej pamięci FRAM. Z ekranu w trybie czuwania, wciśnij przycisk “OK”
aby wejść do pierwszej linii menu. Używaj przycisków “▲” i “▼” do przemieszczania kursora
po ekranie  “FAULT REPORTS” . Są one również dostępne wciskając  “◄” z menu czuwania.
Sprawdzone mogą zostać dalsze informacje:

 Data-czas początku wystąpienia zadziałania.
 Wykaz wszystkich zdarzeń jakie wystapiły w urządzeniu podczas zadziałania.

Aby skasować bufor raportów zadziałań, umieść kursor na menu raportów zadziałań i wciśnij
oraz  przytrzymaj  przycisk  "RESET"  ,  do  chwili  aż  znikną  wszystkie  raporty.  Nastąpi
zdarzenie: "Fault reports erased".

6.4. Data i czas dostępne w zegarze czasu rzeczywistego (RTC)

Urządzenie zabezpieczające wymaga zegara pozwalającego na nałożenie znacznika daty/czasu
dla zdarzeń i rejestrów. Ten zegar posiada kondensator podtrzymujący datę i  czas nawet przy
braku zasilania zewnętrznego utrzymującym się do 72 godzin (W sytuacji o ile kondensator został
uprzednio naładowany).

Jeśli  wystąpi  kolejka  zdarzeń,  oraz  jeśli  zsynchronizowano  z  datą-czasem  przed  ostatnio
zapamiętanym zdarzeniem, przekaźnik nie będzie przearanżowywał kolejki lecz zapamięta nowe
zdarzenia bezpośrednio po tych zapamiętanych.

Ten zegar może być synchronizowany przez jedną z następujących procedur:
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 Z  panelu  HMI.  W  tym  przypadku  data  i  czas  są  wprowadzane  wprost  z  klawiatury.
Przekaźnik zapamiętuje nowe zdarzenie wskazując że został zsynchronizowany.

 Protokół. Zachowanie jest identyczne z HMI. Przekaźnik synchronizuje datę i czas, a nowe
zdarzenie synchronizacji jest realizowane.

6.5. Autodiagnostyka

Algorytmy diagnostyczne są uruchamiane gdy urządzenie jest załączane jak i podczas jego ciągłej
pracy.  Diagnostyka  jest  procesem  prewencyjnym  dla  zagwarantowania,  że  urządzenie  jest  w
dobrym stanie funkcjonalnym.

W kwestiach ogólnych należy wskazać na następujące aspekty:

 Komunikacja  pomiędzy  różnymi  CPU   jest  potwierdzana  przez  odpowiednie  kontrole
spójności. Jeżeli wykryte zostają ciągłe anomalie, urządzenie zostanie zresetowane. 

 Dane odnoszące się do ustawionych wartości są potwierdzone przez odpowiednie kontrole.
Podobnie,  wszystkie tabele nastaw są dublowane, a przekaźnik ma zdolność do pracy z
uszkodzoną tabelą, (jednakże nie z dwoma uszkodzonymi tabelami !).

 Istnieje  układ  Watchdog-a  zarówno  pomiędzy  jak  i  w  głównym CPU.  Jeżeli  któreś  CPU
wypada  z  funkcjonowania,  urządzenie  zostaje  zresetowane  a  ten  fakt  zostaje
zidentyfikowany jako zdarzenie.

Następujące bity stanu są przypisane do tego procesu:

Błąd pomiarowy Problem w bloku pomiarowym

Błąd ochrony Problem w bloku ochrony

Błąd Eeprom Problem w pamięci  Eeprom, niektóre grupy są uszkodzone. Pozostają te
nastawy (obie gupy) jakie są zdublowane w chipie Eeprom .

Błąd zdarzenia Błąd w rejestrze zdarzeń w chipie pamięci FRAM.

Z drugiej  strony,  “Default  settings”  oznacza,  że  urządzenie  pracuje  z  nastawami  fabrycznymi,
mając wyłączone wszystkie funkcje zabezpieczeniowe.

6.6. Polecenia

Poprzez HMI lub poprzez komunikację zdalną, zależnie od modelu, możliwe jest:

 Zresetowanie modelu cieplnego
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6.7. Menu Testowania (Test Menu)

SIA-B posiada menu testowania, jakie może być użyte do sprawdzenia funkcjonowania elementów
sygnalizacyjnych i wyjść. Należy wskazać, że testowe pobudzenie wyjść może nie nastąpić, jeżeli
test jest realizowany przy zasilaniu bateryjnym.

Poniższa tabela pokazuje elementy jakie mogą być testowane, wraz z ich stanami zależnie od
tego czy są one w danym momencie aktywowane czy też nie:

LED 1
Deaktywowany Dioda LED On  zgaszona

Aktywowany Dioda LED On miga (zielona)

LED 2
Deaktywowany Dioda LED Alarm zgaszona

Aktywowany Dioda LED Alarm świeci (czerwona)

WSKAŹNIK
MAGNETYCZNY
ZADZIAŁANIA  (Opcja)

Deaktywowany Wskaźnik zadziałania wyłączony

Aktywowany Wskaźnik zadziałania włączony

Trip Output
Deaktywowany Wyjście Trip niepobudzone

Aktywowany Wyjście Trip pobudzone

Następująca sekwencja  przycisków jest używana dla uzyskania dostępu do menu testowania: z
głównego menu, wciśnij przyciski “◄”, “▼”, i “►” w kolejności a następnie naciśnij i przytrzymaj
przycisk "OK" do chwili aż pokaże się komunikat "Test menu" na wyświetlaczu. Dostęp do manu
testu  uzyskuje  się  po ponownym przyciśnięciu  przycisku "OK".  Przyciski  “▲” i  “▼”  mogą być
używane  do  nawigacji  pomiędzy  poszczególnymi  pozycjami  menu.  Każda  pozycja  może  być
aktywowana  lub  deaktywowana  przez  wciskanie  "OK"  gdy  jest  wybrana  (jeśli  jest
zdezaktywowana,  zostanie  aktywowana  przez  wciśnięcie  OK;  jeśli  jest  aktywowana,  zostanie
zdezaktywowana przez wciśnięcie  “OK”).  Wciskają przycisk “C” wychodzimy z menu testowania. 

Dla  uzyskania  bardziej  szczegółowych  informacji,  sposoby  nawigacji  po  menu  są  wyjaśnione
graficznie w rozdziałach poświęconych blokowi przycisków i wyświetlacza.

6.8. Zasilanie pomocnicze

SIA-B jest  zaprojektowane dla  pracy autonomicznej  (zasilanie  z  przekładników).  Oprócz  tego,
zależnie od wykonania możliwy jest wybór zasilania pomocniczego spośród wartości: 230 Vac, 110
Vac lub 24 Vdc).

Urządzenie można również zasilać poprzez kabelek USB podłączony bezpośrednio do komputera
PC.  Kabelek  należy  podłączyć  do  portu  komunikacyjnego  na  panelu  czołowym.  Stosowanie
kabelka  USB  do  zasilania  nie  blokuje  portu  komunikacyjnego,  który  może  być  używany
równocześnie.
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6.8.1. Zasilanie autonomiczne ze specjalnych przekładników prądowych 
SIA-B zasila się autonomicznie z prądów roboczych dzięki specjalnym przekładnikom prądowym
zamontowanym na linii. Zasilanie autonomiczne uzyskuje się już przy bardzo niskich wartościach
prądów: minimum  0.4xIsmin w trzech fazach lub 0.8xIsmin w jednej fazie. Innymi słowy SIA-B
będzie działać już od 3,2 A w trzech fazach jeżeli zastosowano przekładniki CT008 lub 102,4 A w
trzech fazach jeżeli wybrano przekładniki CT256. 
Urządzenie  jest  bezobsługowe  gdy  wykorzystuje  się  ten  rodzaj  zasilania,  gdyż  nie  wymaga
osprzętu zasilania pomocniczego (akumulatory). W wyniku tego jest on szczególnie korzystny w
rozdzielniach, gdzie zasilanie pomocnicze nie jest dostępne lub nie może być zagwarantowane, a
obiekt wymaga ochrony przy niskich poziomach prądów .
Jest  jeden  przekładnik  na  każdą  fazę  (w  sumie  3  przekładniki  autonomiczne),  całkowicie
separujące obwody prądowe. 

6.8.2. Zasilanie pomocnicze 230 Vac lub 110 Vac, 50/60 Hz

Zasilanie  pomocnicze  230  Vac  lub  110  Vac  jest  pobierane  z  obwodów  wtórnych  centrali
transformatorowej. Jeśli ta opcja jest wymagana, należy to zaznaczyć w tabeli dobru wykonań.

Jest  rzeczą  typową  dla  stacji  transformatorowych  udostępnianie  zasilania  pomocniczego.  To
napięcie  nie  jest  jednakże  gwarantowane,  gdyż  ewentualne  zwarcie  na  raozdzielni  może
spowodować jego utratę. Jednakowoż całkowita utrata zasilania pomocniczego jest stosunkowo
mało  prawdopodobna  po  stronie  pierwotnej  i  generuje  pewien  prąd.  Innymi  słowy,  dla  awarii
niskoprądowych, zasilanie pomocnicze AC utrzymuje swój poziom i zasila urządzenie w pełnej
funkcjonalności zabezpieczeniowej i przy zanikach “sag” napięcia pomocniczego charakterystyka
autonomiczna  wystarcza  do  zachowania  przekaźnika  w  pełnej  zdolności  operacyjnej.  Pełna
funkcjonalność  SIA-B jest  zagwarantowana zarówno w trybie  autonomicznym przy  poziomach
prądu  0,4  x  Ismin w  trzech  fazach  lub  0.8xIsmin  w  jednej  fazie  jak  i  zasilaniu  pomocniczym
230Vac/110Vac.

6.8.3. Zasilanie pomocnicze 24 Vdc

Zasilanie pomocnicze Vdc jest uzyskiwane z centrali (transformation centre RTU power supply).
SIA-B  pobiera  maksimum  0.5  W  przy  normalnym  funkcjonowaniu.  Pobór  mocy  jest  tak
zredukowany że praktycznie nie obciąża baterii akumulatorów 24Vdc podstacji, będąc w stanie
zasilać się z niej, bez utraty fukcjonalności i połączenia z osprzętem komunikacyjnym. Dlatego też
urządzenie  może  byc  zasilane  cały  czas,  umożliwiając  pozostawanie  pod  ciągłym  nadzorem
(status,  pomiary  prądów  stacji  rozdzielczej,  zdarzenia…).  Urządzenie  pozostaje  w  pełni
funkcjonalne  przy  takim  zasilaniu  i  jeśli  nastąpi  awaria,  czas  zadziałania  będzie  zgodny  z
nastawioną wartością.

6.8.4. Zasilanie bateryjne: 5 V, poprzez adapter KITCOM

Zewnętrzna  bateria  5V  jest  podłączana  do  urządzenia  poprzez  adapter  (KITCOM),  który  jest
wtykany w port komunikacyjny na panelu czołowym. Jest on użyteczny w sytuacjach takich jak
obsługa uruchomieniowa, odłączenie i naprawy stacji rozdzielczej, gdyż są to sytuacje w których
występuje  brak  zasilania  pomocniczego  lub  prądów w linii,  a  generują  one  zwykle  zdarzenia
wymagajace rozpoznania i ingerencji obsługi. 

Zasilanie bateryjne gwarantuje pełną obsługowość urządzenia, włączając zadziałanie. Możliwość
użycia  zasilania  bateryjnego,  wraz  z  możliwością  aktywacji  wyjścia  wyzwalającego  z  menu
testowego, pozwala na przetestowanie obwodu wyzwalającego przed podłączeniem zasilania do
stacji transformatorowej. 
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Korzystanie z zasilania bateryjnego nie blokuje komunikacji poprzez port USB, który może działać
równocześnie.

Gdy urządzenie jest zasilane z baterii 5V, jest w stanie funkcjonować przez 4 godziny.

6.8.5. Wewnętrzna bateria raportów

Przy zakupie odpowiedniej opcji istnieje możliwość użycia wewnętrznej baterii raportów . W tym
celu wykorzystuje się specjalny przycisk na panelu czołowym przekaźnika:

Wciskając  ten  przycisk  możliwe  jest  załączenie
przekaźnika  i  nawigowanie  przez  różne  pozycje  menu.
Dzięki  tej  opcji,  użytkownik  może  sprawdzić  wszystkie
informacje  zarejestrowane  w  czasie  awarii.  Zatem,
możliwe  jest  sprawdzenie  zdarzeń oraz odczyt  raportów
zadziałań  a  to  pozwala  użytkownikowi  poznać  wszelkie
informacje odnoszące się do awarii jaka wystąpiła.

Praca przekaźnika jest niezależna od baterii wewnętrznej.
Ta  bateria  jest  jedynie  opcjonalnym  aksesorium
umożliwiającym użytkownikowi nastawianie przekaźnika i
analizowanie  informacji  zarejestrowanych  w  raportach
zadziałań  i  menu  zdarzeń,  ale  nie  ma  powiązania  w
zasadniczym funkcjonowaniu przekaźnika.

Po wciśnięciu przycisku “Battery”, przekaźnik jest włączany na 15 sekund jeżeli żaden przycisk nie
zostanie wciśnięty. 

Jeżeli  przekaźnik jest zasilany z innego źródła,  wciśnięcie tego przycisku nie wywołuje żadnej
reakcji przekaźnika.

Jeśli  przekaźnik  jest  wyłączony,  wciśnięcie  przycisku  “battery”  a  następnie  dołączenie  innego
źródła  zasilania  do  przekaźnika,  spowoduje  iż  przekaźnik  nie  zareaguje  na  dołączenie  tego
zasilania przez okres 15 sekund. 

Parametry baterii:

Bateria litowa AA 3.6V 

Model LS14500  (SAFT)

Nie stosować baterii ładowalnych ani innych typów niż podany powyżej

80 godzin pracy i ponad 10-letnia żywotność
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Bateria jest łatwo wymienna od tylnej strony przekaźnika:

Ostrzeżenie

RYZYKO WYBUCHU BATERII

 Nie ładować ponownie baterii.

 Nie zwierać baterii.

 Nie dopuszczać do jej zgniecenia .

 Nie demontować baterii.

 Nie nagrzewać jej powyżej 100ºC 

 Nie wrzucać baterii ognia lub wody.

Nieprzestrzeganie zasad obchodzenia się z bateriami może skutkować poważnymi obrażeniami
ciała lub uszkodzeniem urządzenia.
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6.9. Mechanizm otwierający : STRIKER (wybijak)

Polaryzacja: Wyjście wyzwalające jest dopasowane do danego typu strikera i jest spolaryzowane.
Na rynku dostępnych jest wiele modeli  strikerów o różnych energiach wyzwalania,  (np.  50 mJ
(0,05W·s) i napięciu roboczym 6V, lub 135 mJ (0,1W·s) i napięciu roboczym 24V.

Mechanizm otwierający jest wyzwalany strikerem po aktywacji wyjścia serią impulsów.

Nastawa  Trip  Voltage Level (poziom napięcia  wyjścia  wyzwalającego)  umożliwia  nastawienie
poziomu napięcia wymaganego przez dany typ strikera. Wartość domyślna wynosi 17 Vdc, choć
dostępne są też inne opcje:

 12 Vdc
 17 Vdc
 22 Vdc
 24 Vdc

Urządzenie umożliwi  zadziałanie gdy zostanie mu dostarczona odpowiednia energia,  tak więc,
jeżeli  ustawiony  jest  niższy  poziom  niż  wymagany  przez  striker,  może  to  skutkować
wygenerowaniem sygnału wyzwalania o energii niewystarczającej dla wyzwolenia strikera. 

Z drugiej strony, wybór wyższego poziomu niż jest wymagany przez striker, zagwarantuje jego
aktywację, jednakże czas zadziałania przy rozruchu może być zwiększony. Fanox zaleca wybór
prawidłowej  wartości  tej  krytycznej  nastawy  i  oferuje  swoje  doradztwo  oparte  na  własnych
doświadczeniach w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

Wyzwolenie strikera

Aktywacja wyjścia wyzwalającego SIA-B oznacza, że kondensator  został  rozładowany poprzez
zaciski  wyjściowe.  To  rozładowanie  energii  jest  wystarczające  dla  wyzwolenia  strikera,  który
mechanicznie  oddziaływa  na  mechanizm  otwierania  wyłącznika.  Striker  jest  podłączony
bezpośrednio do wyjścia SIA-B , które dostarcza wystarczającej mocy do jego aktywacji (24 Vdc –
135mJ).

Striker  jest  urządzeniem  bistabilnym  o  prostym  działaniu.  Jego  ruch  rdzenia  jest  napędzany
sprężyną.  Striker  jest  aktywowany  spolaryzowanym  niskomocowym  sygnałem  elektrycznym,
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generowanym  przez  przekaźnik  w  momencie  wystąpienia  awarii.  Resetowanie  rdzenia  do
położenia spoczynkowego  odbywa się ręcznie. Reset strikera musi zostać dokonany w sposób
gwarantujący, że mechanizm otwierający jest zamknięty. Jest to realizowane manualnie.

Jako przykład, poniżej podane są parametry strikera:

 Skok:...........................................8m

 Siła sprężyny :  

 Początek ruchu: ..........37 N

 Koniec ruchu ...............18 N

 Czas reakcji:...............................4 ms

 Stopień ochrony:........................IP-40

Wskutek szerokiej i zróżnicowanej oferty rynkowej strikerów, należy sprawdzić napięcie oraz
energię  niezbędna dla  jego aktywacji.  Poniżej  pokazano przykładowe wersje  dostępnych
wybijaków:

W razie jakichkolwiek wątpliwości sugerujemy kontakt z firmą FANOX.
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6.10. Czas uruchomienia urządzenia. Czas zadziałania przy uruchomieniu.
SIA-B jest urządzeniem elektronicznym, wymagającym czasu na rozruch (czas od załączenia do
pełnej  gotowości  operacyjnej).  Logicznie,  pożądane  jest  osiągnięcie  minimalnej  wartości  tego
czasu.
Zależnie  od  przypadku,  pożądana jest  ocena czasu  szybkiego  zadziałania  w czasie  rozruchu
urządzenia. Na przykład, jeżeli instalacja zapewnia bezpieczniki zwarciowe, bezsensownym jest
ochrona zdolna do uaktywnienia w ekstremalnie krótkim czasie. W instalacjach z gwarantowanym
zasilaniem pomocniczym, urządzenie pozyskuje energię do wyzwolenia w bardzo krótkim czasie.
Zalezy to również od typu strikera jaki będzie użyty: istnieją wybijaki wymagające mniej energii do
ich aktywacji.
Ten czas zadziałania zależy również od nastawy “Trip Voltage Level”. Przy jednakowych prądach
dostarczonych (niskie poziomy prądu), większa wartość tej nastawy skutkuje dłuższym czasem
zadziałania  ponieważ  urządzenie  wymaga  więcej  czasu  do  uzyskania  niezbędnej  energii  dla
wyzwolenia.  Przy  wysokich  wartościach  prądu,  ta  nastawa  może  nie  mieć  wpływu  na  czas
zadziałania ponieważ energia jest łatwo i szybko pozyskiwana.
Najbardziej  krytyczny  przypadek  występuje  przy  zasilaniu  autonomicznym  przekaźnika  (bez
zasilania pomocniczego lub baterii) i awariach niskoprądowych.
Podsumowując,  istnieje kilka czynników wpływających na czas rozruchu:  praca autonomiczna,
zasilanie pomocnicze , czas zadziałania …
Kolejne rysunki przedstawiają różne krzywe rozruchowe  zależne od prądu awarii oraz poziomów
napięcia wyzwalania. Na następnym wykresie pokazano wynik z wykorzystaniem CT16, lecz te
wartości różnią się dla poszczególnych wartości przekładników prądowych. 
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7. SPECYFIKACJE TECHNICZNE I NORMY

7.1. Specyfikacje techniczne

Funkcja  50
Zezwolenie: yes/no

Zakres roboczy: 0.20 do 20 x Is (krok 0.01)

Czas zadziałania: 0.02 do 300 s (krok 0.01 s)

Poziom aktywacji 100%

Poziom deaktywacji  90%

Deaktywacja natychmiastowa

Dokładność odmierzania czasu:± 40 ms lub :± 0.5% (większa spośród obu)

Funkcja  50N
Zezwolenie: yes/no

Zakres roboczy: 0.20 do 20 x Is (krok 0.01)

Czas zadziałania: 0.05 do 300 s (krok 0.01s)

Poziom aktywacji 100%

Poziom deaktywacji  90%

Deaktywacja natychmiastowa

Dokładność odmierzania czasu:± 40 ms lub :± 0.5% (większa spośród obu)

Funkcja  50/51
Zezwolenie: yes/no

Zakres roboczy: 0.20 do 7 x Is (krok 0.01)

Krzywe: IEC 60255-151 i  ANSI-IEEE

Czas zadziałania: IEC Inverse curve, IEC very inverse curve, IEC extremely 
inverse curve IEC long time inverse, ANSI Inverse curve, ANSI very inverse curve, 
ANSI extremely inverse curve.

Czas zadany : 0.02 do 300 s (krok 0.01 s)

Dial: 0.05 to 1.25 (krok 0.01)

Krzywa, poziom aktywacji 110%

Krzywa, poziom deaktywacji 100%

Czas zadany, poziom aktywacji 100%

Czas zadany, poziom deaktywacji  90%

Deaktywacja natychmiastowa

Dokładność  odmierzania  czasu:±  40  ms  lub  :±  0.5%  (większa  spośród  obu),

uwzględniając czas własny wnoszony przez stosowane przekładniki CT)
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Funkcja  50/51N Zezwolenie: yes/no

Zakres nastaw: 0.20 do 7 x Is (krok 0.01)

Krzywe: IEC 60255-151 i  ANSI-IEEE

Czas zadziałania: IEC Inverse curve, IEC very inverse curve, IEC extremely 
inverse curve IEC long time inverse, ANSI Inverse curve, ANSI very inverse curve, 
ANSI extremely inverse curve.

Czas zazdany: 0.02 do 300 s (krok 0.01 s)

Dial: 0.05 do 1.25 (krok 0.01)

Krzywa, poziom aktywacji 110%

Krzywa, poziom deaktywacji 110%

Czas zadany, poziom aktywacji 110%

Czas zadany, poziom deaktywacji  90%

Dektywacja natychmiastowa

Dokładność  odmierzania  czasu:±  40  ms  lub  :±  0.5%  (większa  spośród  obu),
uwzględniając czas własny wnoszony przez stosowane przekładniki CT)

Funkcja  49T (*) Czas ładowania 10 s (opcja)

Funkcja  49 (*) Zezwolenie dla funkcji : yes/no

Tap: 0.10 do 2.40 Is (krok 0.01)

ζ nagrzewania: 3 do 600 minut (krok 1 min)

ζ studzenia: 1 do 6 x ζ nagrzewania (krok 1)

Poziom alarmu: 20 do 99% (krok 1 %)

Poziom pobudzenia: 100%

Poizom resetu : 95% poziomu alarmu

Dokłądnośc odmierzania czasu:± 5% wartości teoretycznej 

Blokada wyłącznika (*) Blokowanie: Yes/no

Granica blokowania: 1.5 do 20 x In ( krok 0.01)

Wyjście wyzwalające 24 Vdc; 135 mJ (aktywacja strikera lub cewki niskomocowej)

Częstotliwość 50/60Hz

Pomiar prądu True RMS

Próbkowanie: 16 próbek/okres 
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Raporty zadziałań Cztery raporty zadziałań

Komunikacja USB port: Modbus RTU

Zasilanie pomocnicze 230 Vac, ±20 % (*)

110 Vac, ±20 % (*)

24 Vdc, ±20 % (*)

Zasilanie bateryjne Z adapterem USB KITCOM 

Wewnętrzna bateria raportów (*)

Zasilanie autonomiczne Minimalny poziom przy zasilaniu z trzech faz : I > 0,4 x Is min 

Warunki środowiskowe Temperatura pracy: -10 do 70ºC

Temperatura składowania: -20 do 80 ºC

Wilgotność : 95%

Przekładniki Zasilanie I pomiary poprzez specjalne przekładniki prądowe CT

Parametry mechaniczne Obudowa metalowa

Montaż panelowy

¼ Rack-4U

IP-54 dla zamontowanego panelu

(*) Opcja zaleznie od wykonania

7.2. Rezystancja cieplna
 2,5 x Ismax: trwale
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7.3. Normy

1. Wymagania EMC 

- Emisyjność

 1.1. Radiated emission IEC 60255-26 

EN 55022 

EN 55011

Radiated emission limit  for  Class A (group 1 for  EN
55011) on Enclosure port. Frequency range 30MHz -
230MHz (Quasi Peak  40dBμV/m). Frequency range
230MHz - 1000MHz (Quasi Peak  47dBμV/m)

 1.2. Conducted emission IEC 60255-26 

EN 55022 

EN 55011

Conducted emission limit for Class A (group 1 for EN
55011)  on  Auxiliary  power  supply  port.  Frequency
range  0.15MHz  –  0.5MHz  (Quasi  Peak  79μV,  Avg
66μV).  Frequency  range  0.5MHz  –  30MHz  (Quasi
Peak 73μV, Avg 60μV)

- Odporność

 1.3. 1MHz damped oscillatory 
waves

IEC 60255-26 

IEC 61000-4-18

Class 3, Repetition frequency 400Hz, Duration of each
application 3s.                                     Common mode
for  all  terminals  ±2.5kV.  Differential  mode  for  all
terminals excepts Communication port ±1kV

  1.4. Electrostatic discharge IEC 60255-26 

IEC 61000-4-2

Level 4, Contact discharge ±8kV. Air discharge ±15kV

 1.5. Radiated radiofrequency 
electromagnetic fields

IEC 60255-26 

IEC 61000-4-3

Level 3, Test field strenght 10V/m, Frequency 80MHZ -
1000MHz and 1400MHz -  2000MHz, AM Modulation
80% for 1KHz carrier sinusoidal signal

  1.6. Electrical fast transients IEC 60255-26 

IEC 61000-4-4

Level 4, Power supply to Earth terminals ±4kV, Signal
and  control  terminals  ±2kV.  Repetition  frequency
5KHz, Burst duration 75s.

  1.7. Surge IEC 60255-26 

IEC 61000-4-5

Level  4,  Line to earth for all  terminals ±4kV. Line to
Line  for  all  terminals  excepts  Communication  port
±2kV

1.8.  Conducted  disturbance
induced by radio frequency fields

IEC 60255-26  

IEC 61000-4-6

Level 3, Applied voltage 10V, Frequency 0.15MHz - 80
MHz, AM Modulation 80% for 1KHz carrier sinusoidal
signal, Dwell time 1s.,  Test duration >10s.

1.9.  Voltage  dips,  short
interruptions  and  voltage
variations

IEC 60255-26

IEC 61000-4-11

IEC 61000-4-29

DC Voltage Dips:  40%,  130ms and 70%,  100ms,  3
times  every  10s.
DC Voltage Interruption: 100ms, 3 times every 10s.

1.10.  Ripple  on  DC input  power
port

IEC 60255-26 

IEC 61000-4-17

Level 4, Ripple 15%, 50Hz and 100Hz

 1.11. Power frequency magnetic
field

IEC 60255-26

IEC 61000-4-8

Level 5, Continuous field strenght 100 A/m. Short field
strenght for a  duration of  3s. 1000 A/m. Frequency
50Hz.

 1.12. 100KHz damped oscillatory
waves

IEC 61000-4-18 Class 3, Repetition frequency 40Hz, Duration of each
application 3s.     Common mode: ±2.5kV. Differential
mode: ±1kV

   1.13. Pulse magnetic fields IEC 61000-4-9 Field  strenght  1000  A/m,  Cadence  between  pulses
40s.
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  1.14.  Damped  oscillatory
magnetic fields

IEC 61000-4-10 Level  5,  Field strenght 100 A/m, Frequency 100KHz
and  1MHz,  Repetition  frequency  40  trans./s  at
100KHz,  400  trans/s  at  1MHz,  Duration  of  each
application 3s.

  1.15. Ring wave immunity test IEC 61000-4-12 Level  4,  Line to earth for all  terminals ±4kV. Line to
Line  for  all  terminals  excepts  Communication  port
±2kV

2. Wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa produktu 
(iwłączając cieplną odporność 
zwarciową)

   2.1. Impulse voltage IEC 60255-27 

IEC 60255-5

Each group to  earth  and with  rest  of  the  groups  in
short-circuit  ±5kV.  Differential  mode for  each one of
the groups ±1kV

   2.2. AC or DC dielectric voltage IEC 60255-27

IEC 60255-5

Each group to  earth  and with  rest  of  the  groups  in
short-circuit 2kVac, 50Hz, 1 minute

  2.3. Insulation resistance IEC 60255-27

IEC 60255-5

500V applied between each group to earth and with
rest of the groups in short-circuit

 2.4.  Protective  bonding
resistance

IEC 60255-27 Test  current  2xIn,  Test  voltage  12Vac  during  60s.
Resistance shall be less than 0.1 ohm

   3. Obciążenie

  3.1. AC burden for CT IEC 60255-1 Declared on manual

  3.2. AC burden for VT

 3.3.  AC,  DC  burden  for  power
supply

 3.4.  AC,  DC  burden  for  binary
inputs

  4. Wykonanie zestyków

IEC 60255-27

  5. Wymagania komunikacyjne 

ModBus RTU

IEC 61850 

IEC 60870-5-103 

IEC 60870-5-104

DNP 3.0

 6. Wymagania środowiskowe 
klimatyczne

  IEC 60255-27

6.1. Cold  IEC 60068-2-1 Cold Operation Ab, -25ºC, 72h 

 Cold transport & Storage Ad, -40ºC, 72h

6.2 Dry heat IEC 60068-2-2 Dry Heat Operation Bb, +70ºC, 72h 

Dry Heat transport & Storage Bd, +85ºC, 72h

  6.3 Change of temperature IEC 60068-2-14 Change of Temperature Nb, Upper temp +70ºC,
Lower temp -25ºC,  5 cycles, Exposure time 3h,
Transfer time 2 min.
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  6.4 Damp heat IEC 60068-2-30 Damp  Heat  Cyclic  Db,  Upper  temp  +40ºC,
Humidity 93%, 2 cycles. Relay energized

IEC 60068-2-78 Damp Heat Steady State Test Cab, Upper temp
+40ºC,  Humidity  85%,  2  days.  Relay  not
energized

7. Wymagania mechaniczne IEC 60255-27

  7.1. Vibration IEC 60255-21-1 

IEC 60068-2-6

Vibration  response,  Class  1,  10Hz  to  59Hz,
0,035mm and 59Hz to 150Hz, 0.5gn  Vibration
endurance, Class 1, 10Hz to 150Hz, 1gn

  7.2. Shock IEC 60255-21-2 

IEC 60068-21-2

Shock  Response,  Class  1,  5gn,   Shock
Withstands, Class 1, 15gn

  7.3. Bump IEC 60255-21-2 

IEC 60068-21-2

Bump, Class 1, 10gn

  7.4. Seismic IEC 60255-21-3 

IEC 60068-21-3

Single Axis Sine Sweep, Class 1, X Axis: 1 to
9Hz, 3.5mm and  9 to 35Hz, 1gn; Y Axis: 1 to
9Hz, 1.5mm and 9 to 35Hz, 0.5gn 

 8. Wymagania środowiska 
elektrycznego

8.1.  Trwałe  przeciążenie
wejścia CT

IEC 60255-27 3xIn without damage for continuous operation

8.2.  Przeciążenie  zwarciowe
wej. CT 

IEC 60255-27 70xIn  without  damage  for  1s  short  time
overloading

9. Stopień ochrony 
obudowy

IEC 60255-27    
IEC 60529

IP-54

System zarządzania 
jakością

ISO 9001:2008
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8. KOMUNIKACJA I HMI

8.1. Komunikacja poprzez port na panelu czołowym: USB

Na  panelu  czołowym  urządzenia  zainstalowany  jest  jeden  port  komunikacyjny.  Używane  jest
złącze mini USB. Stosowany jest protokół Modbus RTU (19200 -8bit – no parity – 1 stop bit). Mapa
protokołu i dokumentacja są umieszczone w załączniku do niniejszej instrukcji.

Dla zapisu poleceń konieczne jest ustawienie sesji komunikacyjnej (polecenie identyfikcji) która
będzie  zamykana  po  upływie  określonego  czasu  bez  komunikacji.  Dla  zainicjowania  sesji
komunikacyjnej konieczne jest podanie hasła.

8.2. Wskaźniki

Panel czołowy SIA-B posiada dwie diody LED pokazujące czy urządzenie jest włączone (LED ON)
oraz czy wystapił  alarm (LED ALARM).  LEDy sa zgaszone gdy urządzenie  nie  jest  włączone
(zasilane) :

Led ON Jest aktywna (miga na zielono), gdy urządzenie jest włączone (zasilane)

Led Alarm Jest aktywna (świeci na czerwono) gdy wystapi alarm

Możliwe jest sprawdzenie sprawności i poprawnego działania LED-ów poprzez menu testu. 

Niezależnie  od  wspomnianych  diod  LED,  zależnie  od  wykonania,  SIAB  oferuje  również
magnetyczny wskaźnik zadziałania sygnalizujący że wystąpiło zadziałanie.

8.3. LCD oraz klawiatura

Panel  czołowy  SIA-B  posiada  alfanumeryczny  wyświetlacz  LCD,  w  układzie  dwóch  linii  20-
znakowych. Wyświetlacz umożliwia użytkownikowi dostęp do odczytu informacji  o ustawionych
parametrach,  pomiarach,  stanach  i  zdarzeniach.  Wszystkie  te  informacje  sa  pogrupowane  w
systemie oddzielnych menu.

Klawiatura może być  używana do dostepu do informacji  pokazywanych na wyświetlaczu oraz
nawigacji w systemie menu.

Ta klawiatura membranowa posiada 6 klawiszy.  Przyciski ▲ ▼ i ◄ ► mogą być używane do
nawigacji  wewnątrz menu,  poszczególnych opcji  w każdym menu oraz wprowadzania  różnych
wartości ustawianych parametrów.

Przycisk “OK” służy do uzyskania dostępu do menu oraz poszczególnych opcji, jak również do
zatwierdzania zmian wartości. Przycisk “C” służy do kasowania oraz powrotu z różnych poziomów
menu.

Oprócz 6 przycisków podstawowych istnieje również przycisk "Reset"  .  Gdy zostaje wciśnięty,
dioda alarmu oraz wskaźnik zadziałania  powracają do stanów początkowych. Przycisk “Reset”
może również być używany do kasowania zdarzeń w menu "Events" .
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8.4. Oprogramowanie komunikacyjne SICom 

Program SIcom, działający w systemach operacyjnych Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10
może być używany dla uzyskania dostępu do wszystkich informacji zgromadzonych w urządzeniu,
modyfikacji nastaw oraz zapisu zdarzen z wykorzystaniem graficznego interfejsu użytkownika.

Następujące operacje mogą być realizowane z wykorzystniem programu SIcom :

 Odczyt statusu

 Odczyt pomiarów

 Odczyt i zmiana nastaw

 Odczyt i zmiana konfiguracji

 Odczyt i kasowanie zdarzeń

 Zmiana hasła użytkownika

 Ładowanie plików nastaw

 Ładowanie plików konfiguracyjnych

 Synchronizacja daty i czasu

 Sprawdzenie wersji urządzenia 

 Konfiguracja adresu Modbus 

8.4.1. Jak zainstalować oprogramowanie SICOM 

Aby zainstalować oprogramowanie SICom należy skorzystać z poniższego linku :

http://fanox.blob.core.windows.net/sicom/publish.htm

Link otwiera okno, w którym należy kliknąć przycisk “install”:

Konieczne drivery w zależności od posiadanego systemu operacyjnego mogą być również 
pobrane z tej strony.

Aktualizacja oprogramowania nie wymaga żadnego działania ze strony użytkownika, to znaczy 
jeśli komputer jest podłączony do internetu, SICom aktualizuje się sam podczas uruchamiania.
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8.5. Hasło i poziomy dostępu

Użytkownik musi zostać zidentyfikowany hasłem, jesli chce nawiązać komunikację i zmienić
nastawy  urządzenia  lub  konfigurację  za  pomocą  HMI.  Zależnie  od  poziomu  dostępu,
umożliwione są operacje pokazane w tabeli poniżej.

POZIOM 
DOSTĘPU

Zezwolenie 
wyłącznie na 
odczyt:
Status i pomiary
Nastawy
Zdarzenia

Zezwolenie na :
Zmiany nastaw
Download i kasowanie 
bufora zdarzeń

Zezwolenie na:
Wykonywanie 
poleceń

Zezwoloenie 
na :
Zmianę 
konfiguracji

Zezwoloenie 
na: 
Zmianę nastaw 
chronionych

1 YES YES NO NO YES

2 YES YES NO NO NO

3 YES NO YES NO NO

4 YES YES YES NO NO

5 YES YES YES YES NO

Cztery  hasła  i  skojarzone  z  nimi  poziomy  dostępu  sa  ustawiane  podczas  konfiguracji
urządzenia  programem  SIcom.  Możliwa  jest  zmiana  hasła.  Musi  ono  zawierać  4  znaki.
Fabrycznie  ustawione  hasła,  przypisane  do  poszczególnych  poziomów  dostępu  są
nastepujące:

HASŁO POZIOM DOSTĘPU

2222 2

3333 3

4444 4

5555 5
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8.6. MENU
8.6.1. Ekran trybu gotowości

Domyślny ekran pokazuje model urządzenia oraz prądy w fazie A, faza B, C i prąd w przewodzie
neutralnym. Naciśnij przycisk "OK", aby wybrać menu: pomiary, stany, nastawy i zdarzenia. Przy
HMI pozostającym w dowolnym stanie, nastąpi powrót do ekranu domyślnego po 5 minutach bez
przyciśnięcia przycisku.

SIAB00011000AA
0.00  0.00  0.00  0.00

C (A)   (B)   (C)    (N)
0.00  0.00  0.00  0.00

C SIAB00011000AA
0.00  0.00  0.00  0.00

Jeśli jakikolwiek błąd zostanie wykryty podczas autodiagnostyki, na głównym ekranie pojawi
się komunikat o błędzie w drugim wierszu (zamiast prądów), który może wskazywać jedną z
następujących informacji (patrz w sekcji 'autodiagnostyka'):

 PROTECTION ERROR

 MEASUREMENT ERROR

 EEPROM ERROR

 TRIP POWER ERROR

8.6.2. Dostęp do menu

Przyciski ▲, ▼, ◄ i ► służą do poruszania się po różnych opcjach i menu. Klawisz "OK" służy do
potwierdzania i wejść do menu lub opcji. Klawisz "C", jest używany do przenoszenia na wyższy
poziom menu.

Nie  jest  konieczne  wprowadzanie  hasła  aby  przeczytać  /  przeglądać  parametry,  pomiary  lub
ustawienia ...

Hasło 4-znakowe musi być wprowadzone w celu zmiany dowolnego parametru.

Po powrocie do głównego ekranu, hasło musi być ponownie wprowadzone w celu dokonywania
dalszych modyfikacji.

Przyciski ◄ i ► służą do poruszania się z jednego elementu parametru do drugiego. Klawisze ▲ i
▼ są używane do zwiększenia lub zmniejszenia wartości. Jeśli nieprawidłowa wartość zostanie
wprowadzona podczas tego procesu, klawisz "C" może być użyty, aby ją usunąć.

Nawigacja po menu jest opisana graficznie poniżej.

8.6.3. Menu Data-Czas

Aby  przejść  do  menu  data-czas  należy  nacisnąć  przycisk  "►"  w  trybie  ekranu  gotowości.
Nastepnie,  należy  nacisnąć  przycisk  "OK",  aby  uzyskać  dostęp  do  ekranu  modyfikacji  daty  i
godziny. Użyj klawiszy "►" i "◄" aby umieścić kursor nad cyfrą, którą chcesz zmienić, a następnie
przypisz wartość tej cyfry przy użyciu przycisków "▲" i "▼". Gdy czas zostanie wprowadzony,
naciśnij przycisk "OK", aby zmienić datę urządzenia. Naciśnij klawisz "C", aby powrócić do ekranu
w trybie gotowości.

Informacje data-czas mogą być oglądane przez naciśnięcie przycisku "►" z ekranu głównego.
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►
DATE AND TIME
01/01/2000 01:43:25

C
SIAB00011000AA

0.00   0.00   0.00
0.00

OK   ↓
 01/01/2000 01:43:25

C

8.6.4. Wersja urządzenia

Do menu 'wersja urządzenia' można uzyskać dostęp z ekranu trybu gotowości, naciskając klawisz
"▲". Spowoduje to wyświetlenie wersji  oprogramowania przekaźnika. Naciśnij  klawisz "C", aby
powrócić do ekranu trybu gotowości.

▲
hold

Version:1.22   1.06
Sep  11  2015
12:20:01  

C
SIAB00011000AA 
0.00  0.00  0.00

0.00

8.6.5. Parametry komunikacji

Podgląd parametrów komunikacji nastapi po wciśnięciu przycisku “▼” z ekranu w trybie gotowości.

▼
hold

COM Settings
1   19200-8-N-1

C
SIAB00011000AA
0.00  0.00  0.00

0.00

8.6.6. Kontrast

Menu kontrast można uzyskać z ekranu trybu gotowości przez naciśnięcie klawisza "◄".

Poziom kontrastu można zmieniać za pomocą przycisków "▲" i "▼".

Naciśnij klawisz "C", aby powrócić do ekranu trybu gotowości.

◄
hold

Contrast:
6

C
SIAB00011000AA
0.00  0.00  0.00

0.00

8.6.7. Raport zadziałań

Z ekranu w trybie 'uśpienia', naciśnij klawisz "◄" aby uzyskać dostęp do raportu zadziałań. Za
pomocą przycisków "▲" i "▼" należy znaleźć raport błędu i naciskając "OK" można odczytać dane
z tego raportu.

 
50 Trip
04/11/2013 01:43:25

C SIAB00011000AA
0.00  0.00  0.00  0.00

OK
04/11/2013 01:43:25000 
 _I 50 Trip
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8.6.8. Test Menu

Dostep  do menu testów “Test  menu”  uzyskuje  się  ze  stanu  czuwania  po  kolejnym wciskaniu
przycisków “◄”, “▼” i “►” , a następnie wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku “OK” . Ukazuje się
pytanie Test Menu? Yes/No. Zatwierdzamy wciskając ponownie “OK”. Teraz urządzenie prosi o
wprowadzenie hasła . Wprowadzamy kolejno znaki hasła korzystając z przycisków "▲" i "▼". Po
ukazaniu się prawidłowego znaku na danym miejscu wciskamy “►” I przechodzimy do kolejnego
znaku, I tak dalej. Po wprowadzeniu wszystkich czterech znaków hasła wciskamy ponownie “OK”.
Teraz na wyświetlaczu ukazuje się TEST MENU. Zatwiedzamy wciskając przycisk “OK” 

W tym momencie  mamy mozliwość  testowania  poszczególnych  elementów poruszając  się  po
menu z wykorzystaniem przycisków "▲" i "▼" zatwierdzając wybór każdorazowo wciskając “OK”.
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8.6.9. Menu funkcji

Menu przekaźnika SIA-B jest podzielone na 6 głównych części:

 Pomiary (Measurements).
 Stany (State).
 Nastawy (Settings).
 Zdarzenia (Events).
 Polecenia (Commands)
 Raporty awarii (Fault Reports)

SIAB00001000AA 
0.00  0.00  0.00  0.00

OK MEASUREMENTS C SIAB00001000AA 
0.00  0.00  0.00  0.00

▲▼ STATES C

▲▼
SETTINGS        GEN
                COM

C

▲▼ EVENTS
There are 5

C

▲▼
COMMANDS

C

▲▼
FAULT REPORT 

Naciśnięcie przycisku "OK" z poziomu ekranu głównego spowoduje wejscie do drugiego poziomu
menu. Użyj przycisków ▲ i ▼ aby przejść z jednej sekcji menu do drugiej na drugim poziomie.
Użyj przycisku "C", aby powrócić do wyższego poziomu.
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8.6.10. Menu pomiarów

Na  ekranie  trybu  gotowości,  naciśnij  przycisk  "OK",  aby  wejść  do  pierwszej  linii  menu.  Użyj
przycisków "▲" i "▼", aby umieścić kursor na ekranie "MEASUREMENTS" i naciśnij  "OK". Za
pomocą przycisków "▲" i "▼" należy umieścić kursor nad pomiarem i sprawdzić jego wartość..
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8.6.11. Menu stanów
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8.6.12. Menu Nastaw (Settings menu)

Ze stanu czuwania, wciśnij  przycisk “OK” aby uzyskać dostęp do pierwszej linii  menu. Używaj
przycisków “▲” i “▼” dla uzyskania na wyświetlaczu pozycji “SETTINGS” I wciśnij  “OK”. Teraz
mamy dostęp do linii opisanej jako “Select group”. Przyciskami “▲” i  “▼” wybieramy właściwą
grupę nastaw, a wybór zatwierdzamy wciskając “OK” uzyskując dostęp do poszczególnych nastaw
w ramach wybranej grupy. Przyciskami “▲” i “▼” przemieszczamy się pomędzy poszczególnymi
nastawami  .  Informacja  pokazująca  się  poniżej  nazwy  nastawy  jest  jej  aktualnie  wybraną
wartością.

Wciskając przycisk “◄” z ekranu "SETTINGS" uzyskujemy dostęp do nastaw ogólnych. 

Nastawa  ogólna  "Equipment  name"  może  być  przeglądana  z  HMI,  lecz  zmiana  moę  być
dokonywana wyłącznie z wykorzystaniem oprogramowania SICom. 

Wartość "Nominal Current” jest wartością z zakresu użytego przekładnika prądowego CT, a “CT
type” jest typem wybranego przekładnika.

Dla pierwszej zmiany nastawy konieczne jest wprowadzenie hasła. Nastawy mogą być zmieniane
po wprowadzeniu hasła, do chwili powrotu, czy to ręcznego czy automatycznego, do ekranu stanu
czuwania. System powraca automatycznie do stanu czuwania jeśli  żaden przycisk nie zostanie
wciśnięty przez pięć minut.

Ustawienie fabryczne hasła to 5555. To hasło możę być zmienione z wykorzystaniem programu
SICom .

Przyciski ▲, ▼, ◄ oraz  ► sa używane do wprowadzania hasła. Przyciski ▲ i ▼ sa używane do
wprowadzenia właściwego znaku (lub cyfry), a przyciski  ◄ i ► sa używane do przemieszcania się
od jednego znaku do kolejnego. Jeżeli konieczna jest zmiana jednego ze znaków hasła wskutek
błedu, wciśniej przycisk "C" aby go skasować . Wciśnij "OK” aby zatwierdzić hasło.

Sposób  nawigacji  poprzez  menu  nastaw  “Settings”  oraz  kolejność  opcji  zmian  nastaw  sa
pokazane graficznie poniżej:
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↑
↓

SETTINGS
 GEN

 
COM 

C

SIAB00001000A
A

0.00  0.00
0.00  0.00

O
K

↑

↓

Select 
table
1 = 
T.Activated

C
↑

↓

SETTINGS    
GEN
            COM


▲
▼

↑

↓

Select 
table
2

C

O
K
Sett(1) 50

C
↑

↓

SETTINGS    
GEN
            COM


OK
Function Enable
NO

C
Sett(1) 50

O
K

Set Password
-> 0

C Function Enable
NO

◄▼▲►
Set Password
-> 5555

OK Function Enable
NO -> NO

▲▼
Function Enable
NO -> YES

OK Function Enable
NO > YES y/n

OK
SETTING CHANGED
Function Enable

OK Function Enable
YES

▲▼
Current Tap
1.00 xIn

C

▲▼ Operating Time
0.02 s

C

▲
▼
Sett(1) 51

C

↑ SETTINGS    
GEN
↓
COM 

OK
Function Enable
NO

C
Sett(1) 51

▲▼ Curve type
Def Tim

C

▲▼
Time Dial
0.05

C
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▲▼
Current Tap
0.20 xIn

C

▲▼ Time delay
0.20 s

 
▲▼

Sett(1) 50N
↑ SETTINGS    
GEN
↓
COM 

Function Enable
NO

C
Sett(1) 50N

Current Tap
1.00 xIn(1.00)

C

Time Delay
0.2 s

C

 
▲▼
   

▲
▼
Sett(1) 51N

↑ SETTINGS    
GEN
↓
COM 

Function Enable
NO

C
Sett(1) 51N

Curve type
E.I.

C

Time Dial
1.25

C

Current Tap
0.50 xIn(1.00)

C

Time Delay
0.2 s

C

▲
▼

Sett(1)  TRIP
BLOCK C

↑ SETTINGS    
GEN
↓
COM 

OK Function Enable
NO

C Sett(1) TRIP BLOCK

O
K

Set Password
-> 0

C
Function Enable
NO

◄▼▲► Set Password
-> 5555

OK
Function Enable
NO -> NO

▲▼ Function Enable
NO -> YES
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OK
Function Enable
NO > YES y/n

OK SETTING CHANGED
Function Enable

OK
Function Enable
YES

▲▼ Current Tap
1.00 xIn

C

Time delay
0.20 s

▲
▼
Sett(1) 49

C
↑

↓

SETTINGS    
GEN

OK Function Enable
NO

C Sett(1) 49

▲▼
Current Tap
0.20 xIn

C

▲▼ Heating Constant
3 min

C

▲▼
Cooling constant
3x heating 
constant

C

▲▼ Alarm
80

C

Aby uzyskać dostęp z menu czuwania do menu “SETTINGS” , wciśnij “◄”

◄
Identifcation
SIAB text C

↑

↓

SETTINGS    
GEN
           COM


▲▼ Frequency
50Hz

C

▲▼
Serial Number
0

C

▲▼ Language
ENG.

C

▲▼
Active Settings 
Group
1

C

▲▼
Trip Voltage 
Level
17 Vdc

C

▲▼ Nominal current
8

C
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▲▼
CT type
CT008

▲▼ Password
****

C

Aby uzyskać dostęp do parametrów komunikacyjnych z menu “SETTINGS”, wciśnij “►”

►
Local  COM
Address
1

C

↑          SETTINGS   
GEN
↓
COM

Identification
SIAB Text

▲▼
Frequency
50Hz

C

▲▼ Serial Number
0

C

▲▼
Language
ENG.

C

▲▼
Active Settings 
Group
1

C

▲▼
Trip Voltage 
Level
17 Vdc

C

▲▼
Nominal current
8

C

▲▼ CT type
CT008

▲▼
Password
****

C
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8.6.13. Menu zdarzeń (Events Menu)

Z trybu czuwania wciśniej przycisk “OK” aby uzyskać dostęp do pierwszej linii menu. Wciskając
przyciski “▲” i “▼” umieść kursor aby uzyskać ekran “EVENTS” oraz liczbę zdarzeń w buforze
jaka wyświetla się poniżej. Wciśnij "OK" i korzystając z przycisków “▲” oraz  “▼” umieść kursor na
żądanym zdarzeniu .

↑
↓

EVENTS
There are 5

C SIAB00001000AA
0.00  0.00  0.00  0.00

OK
12/04/12 01:57:03260
┘ Eeprom changed

C ↑
↓

EVENTS
There are 5

▲▼ 12/04/12 01:57:03180
┐ 52 Open Error

OK 4/5:  0
┐ 52 Open Error

C

RESET
Set Password
-> 0

C ↑
↓

EVENTS
There are 5

◄▼▲► Set Password
-> 5555

C

OK
Confirm
Erased Events y/n?

C

OK ↑
↓

EVENTS
There are 1

C

Symbole  “┘” oraz “┐” pokazują że zdarzenie zostało spowodowane przez aktywację lub reset
przypisanego stanu.

Aby skasować bufor zdarzeń, umieść kursor na menu zdarzeń i wciśnij oraz przytrzymaj  przycisk
"RESET" , do chwili aż pokaże tylko jedno zdarzenie. To zdarzenie oznacza właśnie skasowanie
zdazreń ("Deleted events").

Każde zdarzenie zawiera następujące informacje:

 Data-czas
 Opis zdarzenia
 Wielkość bufora zdarzeń
 Pozycję zdarzenia na liście zdarzeń
 Zdarzenia generowane przez aktywację stanu lub reset
 Skojarzony pomiar (jeśli występuje)
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8.6.14. Menu poleceń (Commands Menu)

Pierwsza linia menu może być uzyskana z trybu czuwania poprzez wciśnięcie przycisku “OK”.
Korzytsając z  przycisków “▲” i  “▼”  przemieść kursor  poprzez poszczególne ekrany do chwili
umieszczenia na pozycji/ekranie "COMMANDS" . Wciśnij "OK" i korzystając z przycisków“▲” i “▼”
przeglądaj  poszczególne dostępne polecenia.  Wciskając przycisk "OK"  wybierz polecenie,  zaś
wciskając ponownie przycisk "OK" zatwierdź wybrane polecenie.

↑

↓

COMMAND
S C

SIAB00001000AA
0.00  0.00  0.00  0.00

OK EXECUTE  COMMAND  y/n
Reset TI

C
↑

↓

COMMANDS

OK
CONFIRM  COMMAND
y/n
Reset TI

C
EXECUTE  COMMAND  y/n
Reset TI

OK ↑
↓

COMMANDS
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8.6.15. Raporty zadziałań
Z menu czuwania wciśnij “OK” aby uzyskać dostęp do pierwszej linii menu. Korzystając z
przycisków “▲” i “▼” umieść kursor na ekranie “FAULT REPORT” i zatwierdź wciskając
"OK". Korzytsając z przycisków “▲” i “▼” umieść kursor na żądanym raporcie. Jets rónież
możliwy dostęp do menu Raportów zadziałań  przez wciśnięcie  przycisku “◄” z  menu
czuwania .

↑ FAULT REPORTS
↓ 

C
SIAB00001000AA
0.00  0.00  0.00

0.00

OK
Trip 50
04/06/15 15:25:12562

OK
04/06/15 15:25:12562
┘ 50-A Trip

C

RESET Set Password
-> 0

C ↑ FAULT REPORTS
↓ 

C

◄▼▲►
Set Password
-> 5555

C

OK Confirm
Erased reports y/n?

C

OK ↑ FAULT REPORTS
↓ There is not!

C

Aby skasować raporty zadziałań, umieść kursor na menu raportu i wciśnij przycisk "RESET"
aż pokaże się żądanie wprowadzenia hasła. Wprowadź hasło i wciśnij OK aż na ekranie nie
pokaże się komunikat potwierdzający, że raporty zadziałań zostały skasowane (“fault reports
erased”)
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9. PROTOKÓŁ MODBUS RTU

Ten dokument opisuje kolejne kroki potrzebne do odczytu i zapisu danych na przekaźniku SIA-B,
zgodnie z protokołem Modbus/RTU. Mapa pamięci jest opisana w dalszej części instrukcji.

Użyty  protokół  Modbus/RTU  pozwala  na  to,  że  dowolny  program  lub  PC  może  się  łatwo
skomunikować ze sprzętem.

SIA-B zawsze  działa  jako  'slave',  co  oznacza,  że  nigdy  nie  inicjuje  komunikacji.  'Master'  jest
zawsze odpowiedzialny za inicjację komunikacji.

Zaimplementowo jedynie podzbiór funkcji ModBus/RTU:

 Funkcja 3 - odczyt.
 Funkcja 16 - zapis.

Protokół Modbus / RTU jest niezależny od sprzętu. Dlatego warstwa fizyczna może występować w
różnych konfiguracjach sprzętowych: RS232, RS485, światłowód lub Ethernet.

Konkretnie, przekaźnik ma na panelu frontowym port USB w trybie emulacji RS232 z "half-duplex"
strumienia danych. 

Każdy bajt danych jest transmitowany asynchronicznie i składa się z: 1 bit startu, 8 bitów danych,
1 bit stopu i 1 bit parzystości, jeśli tak ustawiono. W związku z tym, pojedyncza dana ma 10 lub 11
bitów, w zależności od tego, czy obejmuje on bit parzystości. 

W urządzeniu, adres portu może być konfigurowany, ale reszta parametrów jest ustalona na stałe:
szybkość  19200, bez parzystości i 1 bit stopu. 

'Master' musi znać adres 'slave' aby się komunikować. Żadna jednostka nie będzie odpowiadać na
prośby 'mastera', jeśli wiadomość nie zostanie skierowana do niej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy
użyto adresu 0 ('broadcast'), w tym przypadku przekaźnik będzie przyjmie polecenie, ale nie wyśle
odpowiedzi żadnego typu. 

Komunikacja jest realizowana w pakietach lub ramkach, którymi są przesyłane asynchronicznie
grupy danych. 'Master' wysyła ramkę do 'slave', a następnie 'slave' odpowiada z inną ramką (za
wyjątkiem komunikatów 'broadcast'). 

Koniec  ramki  jest  oznaczony przez 'dead  time'  lub  'silence  time'  w medium komunikacyjnym.
Długość 'silence time'  zmienia się w zależności od szybkości transmisji,  a to jest równoważne
długości transmisji 3 znaków. 

Poniższa tabela przedstawia ogólny format pakietu,  który jest  ważny dla nadawania i  odbioru.
Jednakże, każda z funkcji posiada odpowiednie cechy, jak to zostanie opisane w dalszej części.
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9.1. Format pakietu ModBus

ADRES
UŻYTKOWNIKA

1 bajt Każde  urządzenie  przyłączone  do  magistrali  komunikacyjnej
musi  posiadać  niepowtarzalny  adres,  jednakże  dwa  różne
urządzenia  mogą  odpowiedzieć  jednocześnie  na  to  samo
zapytanie.  Wszystkie  porty  komunikacyjne  przekaźnika  będą
używać tego adresu i mogą być ustawione na wartość od 2 do
247. Kiedy 'master' przesyła zapytanie do urządzenia 'slave' z
adresem 0 wywołuje wiadomość rozgłoszeniową - 'broadcast'.
Wiadomość  tego  typu  przeznaczona  jest  tylko  do  zapisu
danych.  Na  polecenia  rozgłoszeniowe  jednostki  “slave”  nie
przesyłają odpowiedzi.

KOD FUNKCJI 1 bajt Tylko  niektóre  kody  funkcji  są  obsługiwane  przez  sprzęt.  W
szczególności realizowana jest funkcja nr 3 do odczytu grupy
rejestrów  I  nr  16  do  zapisu  grupy  rejestrów.  Odpowiedź
urządzenia  'slave'  na  wywołanie  tych  dwóch  funkcji  jest
zaznaczona  poprzez  dodanie  logicznej  1  na  najbardziej
znaczącym  miejscu  w  bajcie  wywołania.  Dlatego  wyjątkowo
funkcja nr  3 będzie oznaczona kodem 0x83 a funkcja nr  16
(0x10 szesnastkowo) będzie oznaczona kodem 0x90.

DATA N bajtów Ta część składa się z  wielu  bajtów danych w zależności  od
kodu funkcji. Może zawierać: adresy, długości danych, nastawy,
polecania oraz kody specjalne wysłane przez użytkownika. 

CRC 2 bajty Dwubajtowe słowo kontrolne. ModBus/RTU załącza 16 bitowy
CRC  do  każdej  ramki  w  celu  detekcji  błędów.  Jeżeli  'slave'
wykryje  błędy  informacji  na  podstawie  obliczonego  CRS nie
podejmuje  żadnej  akcji,  w  szczególności  nic  nie  wysyła  do
urządzenia 'master'.  CRC przesyłany jest w kolejności:  mniej
znaczący bajt (LSB), następnie starszy bajt (MSB). 

DEAD TIME Czas niezbędny
do wysłania 3.5
bajta

Nie może być przekroczony maksymalny czas odpowiedzi na
ramkę  zapytania  (brak  odpowiedzi  przez  więcej  niż  czas
wysłania 3,5 bajta). Oznacza to:

15 ms przy 2400 bps

2 ms przy 19200 bps 

...itp.

9.2. Kody funkcji

KOD HEX
KOD DEC

FUNKCJA
MODBUS

DEFINICJA UWAGI

0x03

3

Odczyt
grupy
rejestrów

Odczyt
danych

Ta funkcja umożliwia odczytanie danych przez 'master' z
1 lub kilku następujących po sobie adresów rejestrów
przekaźnika. Rejestry są zawsze 16 bitowe ze starszym
bajtem  jako  pierwszym.  Maksymalna,  jednorazowa
liczba rejestrów do odczytania wynosi 60.

0x10

16

Zapis
wartości  do
grupy
rejestrów

Zapis
danych

Ta funkcja  pozwala  na  zapis  jednej  lub  wielu  danych
konfiguracyjnych do 1 lub więcej rejestrów. Rejestry są
zawsze  2  bajtowe  ze  starszy  bajtem wysyłanym  jako
pierwszy.  Maksymalna  liczba  rejestrów  do  zapisu
wynosi 60.
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9.3. Wyłączenia i błędne odpowiedzi

Następujące rodzaje błędów są zdefiniowane w zaimplementowanym protokole ModBus:

01 NIEDOZWOLONA FUNKCJA  Urządzenie  'slave'  nie rozpoznało  funkcji  opisanej  kodem
otrzymanym w wiadomości.

02 NIEDOZWOLONY ADRES Urządzenie  'master'  próbuje  przeprowadzić  operacje  na
niedozwolonym adresie.

03 NIDOZWOLONA WARTOŚĆ 'Slave'  wykrył  niedozwolona  wartość  danej  przesłanej  z
urządzenia 'master'.

04 AWARIA URZADZENIA 'SLAVE' Wskazuje wystąpienie błędu 'slave', podczas wykonywania
polecenia wysłanego przez 'master'.

05 POTWIERDZENIE Rozpoznanie ogólne.

06 URZADZENIE 'SLAVE' ZAJĘTE 'Slave' jest zajęty i nie może wykonać żądanej operacjii.

07 POTWIERDZENIE NEGATYWNE Brak rozpoznania.

9.4. Typy danych

TYP DŁUGOŚĆ OPIS

UCHAR 1/2 Integer bez znaku - 1 bajt

BYTE 1/2 Integer ze znakiem - 1 bajt

BIT16 1 Dane bitowe, grupa 16 bitów. 

np.: 0x1A41 = 0001101001000001b

BIT32 2 Dane bitowe, grupa 32 bitów.

ENUM 1 Integer bez znaku - 16 bitów.  Każda z tych wartości,  może miec odpowiednik w liscie
pomocniczej  bazy  danych.  Na  liscie  tej  znajduje  się  odpowiadajacy  kazdej  wartosci
łańcuch. Pamięć otrzyma jedynie wartość typu integer.

np.: 0, 1 odpowiada “CLOSED”, “OPEN”

DENUM 2 Integer bez znaku - 32 bity

UINT 1 Integer bez znaku - 2 bajty

INT 1 Integer ze znakiem - 2 bajty

LONG 2 Integer bez znaku - 4 bajty

FLOAT 2 Liczba zmiennoprzecinkowa - 'float' - 4 bajty

ASCIIxx xx/2 String: łańcuch znakowy. Koniec łańcucha oznaczony jako ‘\0’.

np.: “ABC” 0x41x42x43x00....

FH 5 Year(UINT).month(UCHAR).day(UCHAR).hour(UCHAR).minutes(UCHAR).seconds(UCHA
R).hundredth(UCHAR).thousandth(UINT)

EVENT2 10 Criteria  Directory(UINT).Event  Identifier(UINT).Value(UINT).Associated
Measure(float).Date and Time(FH)

EVENTO2 11 Antiquity(UINT).Event(EVENT2)
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Gdy format danych zajmuje więcej niż 1 bajt, to zawsze podczas komunikacji, w pierwszej
kolejności, wysyłany jest najbardziej znaczący bajt a następnie najmniej znaczący bajt.

DENUMCURVE 0 IEC 60255-151 inverse

1 IEC 60255-151 very inverse

2 IEC 60255-151 extremely inverse

3 Definite time

DENUM 5060Hz 0 60Hz

1 50Hz

DENUM NOYES 0 NO

1 YES

DENUMBAUD 0 4800 bauds

1 9600 bauds

2 19200 bauds

3 38400 bauds

DENUM
LANGUAGE

0 English

1 Spanish

2 Zależnie od wykonania

DENUM TRIPVOLT 0 12 Vdc

1 17 Vdc

2 22 Vdc

3 24 Vdc

9.5. Mapa pamięci SIA-B

Funkcja Opis
Adres
startu

Liczb
a
rejest
rów

Format

16 Zapis katalogu zdarzeń 1 1 UINT

16 Zapis  numeru  liczby
nastaw

6 1 UNIT

03 Odczyt modelu I wersji 100 44 ASCII88
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16 Zapis kodu dostępu 168 2 UCHAR4 Patrz poziomy hasel I dostepu

3 i 16 Data i czas 170 5 FH

16 Wybór polecenia 200 1 UINT Patrz mapa poleceń 

16 Potwierdzenie polecenia 201 1 UINT Patrz mapa poleceń 

16 Stan test 250 2 BIT32 Patrz mapa stanu test 

03 Numer seryjny 252 2 LONG

03 Identyfikator sprzętu 254 44 ASCII88

03 Pomiar pierwotny 300 2 FLOAT MEASUREMENT_IA

03 Pomiar pierwotny 302 2 FLOAT MEASUREMENT _IB

03 Pomiar pierwotny 304 2 FLOAT MEASUREMENT _IC

03 Pomiar pierwotny 306 2 FLOAT MEASUREMENT _IN

03 Pomiar pierwotny 308 2 FLOAT MEASUREMENT _TI

03 Pomiar pierwotny 310 2 FLOAT MEASUREMENT _IMAX

03
Odczyt I kasowanie 
najstarszych zdarzeń

400 11 EVENTO2 Patrz lista zdarzeń

03 Odczyt jednego zdarzenia 410 11 EVENTO2 Patrz lista zdarzeń

16
Kasowanie  wszystkich
zdarzeń

420 1 dummy

03 Odczyt stanu 500 2 BIT32 Ogólna mapa stanów

03
Odczyt stanu

502 2 BIT32
Mapa stanów komunikacji 
lokalnej

03 Odczyt stanu 504 2 BIT32 Mapa – funkcja 50

03 Odczyt stanu 506 2 BIT32 Mapa – funkcja 50/51

03 Odczyt stanu 508 2 BIT32 Mapa – funkcja 50N

03 Odczyt stanu 510 2 BIT32 Mapa – funkcja 50/51N

03 Odczyt stanu 512 2 BIT32 Mapa wejść 

03 Odczyt stanu 514 2 BIT32 Mapa wyjść 

03 Odczyt stanu 516 2 BIT32 Mapa – funkcja -Trip blocking

03 Odczyt stanu 522 2 BIT32 Mapa – funkcja 49

03 i 16 Nastawa 600 10 ASCII20 Identyfikator sprzętu

03 Nastawa 610 2 DENUM Częstotliwość
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5060Hz

03 Nastawa 612 2 LONG Numer seryjny

03 i 16
Nastawa

614 2
DENUM
LANGUAGE

Język

03 i 16 Nastawa 616 2 LONG Grupa aktywna

03 i 16
Nastawa

618 2
DENUM
TRIPVOLT

Poziom napięcia przełączania

03 i 16 Nastawa 620 2 FLOAT Prąd nominalny

03 i 16 Nastawa 622 2 FLOAT Typ przekładnika CT

03 i 16 Nastawa 624 2 LONG Adres lokalny

03 i 16 Nastawa 626 2 ASCII4 Hasło[4]

03 i 16
Nastawa

630 2
DENUM
NOSI

Zezwolenie F50   

03 i 16 Nastawa 632 2 FLOAT Tap F50 

03 i 16 Nastawa 634 2 FLOAT Czas działania F50

03 i 16
Nastawa

636 2
DENUM
NOSI

Zezwolenie F50/51   

03 i 16
Nastawa

638 2
DENUMCUR
VA

Krzywa F50/51  

03 i 16 Nastawa 640 2 FLOAT Dial F50/51 

03 i 16 Nastawa 642 2 FLOAT Tap F50/51

03 i 16 Nastawa 644 2 FLOAT Czas zadany F50/51

03 i 16
Nastawa

646 2
DENUM
NOSI

Zezwolenie F50N   

03 i 16 Nastawa 648 2 FLOAT Tap F50N    

03 i 16 Nastawa 650 2 FLOAT Czas działania F50N

03 i 16
Nastawa

652 2
DENUM
NOSI

Zezwolenie F50/51N

03 i 16 Nastawa 654 2 LONG Krzywa F50/51N 

03 i 16 Nastawa 656 2 FLOAT Dial F50/51N

03 i 16 Nastawa 658 2 FLOAT Tap F50/51N  

03 i 16 Nastawa 660 2 FLOAT Czas zadany F50/51N

03 i 16 Nastawa 662 2 DENUM
Zezwolenie F49
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NOSI

03 i 16 Nastawa 664 2 FLOAT Tap F49

03 i 16 Nastawa 666 2 LONG Stała grzania F49

03 i 16 Nastawa 668 2 LONG Stała chłodzenia F49

03 i 16 Nastawa 670 2 LONG Alarm F49  

03 i 16
Nastawa

672 2
DENUM
NOSI

Zezwolenie Blocking trip

03 i 16 Nastawa 674 2 FLOAT Tap Blocking trip

16 Potwierdzenie nastawy 800 10 Identyfikator sprzętu

16 Potwierdzenie nastawy 810 2 Częstotliwość

16 Potwierdzenie nastawy 812 2 Numer seryjny

16 Potwierdzenie nastawy 814 2 Język

16 Potwierdzenie nastawy 816 2 Grupa aktywna

16 Potwierdzenie nastawy 818 2 Poziom napięcia przełączania

16 Potwierdzenie nastawy 820 2 Prąd nominalny

16 Potwierdzenie nastawy 822 2 Typ przekładnika CT

16 Potwierdzenie nastawy 824 2 Adres lokalny

16 Potwierdzenie nastawy 826 2 Hasło[4]

16 Potwierdzenie nastawy 830 2 Zezwolenie F50   

16 Potwierdzenie nastawy 832 2 Tap F50 

16 Potwierdzenie nastawy 834 2 Czas działania F50

16 Potwierdzenie nastawy 836 2 Zezwolenie F50/51   

16 Potwierdzenie nastawy 838 2 Krzywa F50/51  

16 Potwierdzenie nastawy 840 2 Dial F50/51 

16 Potwierdzenie nastawy 842 2 Tap F50/51

16 Potwierdzenie nastawy 844 2 Czas zadany F50/51

16 Potwierdzenie nastawy 846 2 Zezwolenie F50N   

16 Potwierdzenie nastawy 848 2 Tap F50N    

16 Potwierdzenie nastawy 850 2 Czas działania F50N
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16 Potwierdzenie nastawy 852 2 Zezwolenie F50/51N

16 Potwierdzenie nastawy 854 2 Krzywa F50/51N 

16 Potwierdzenie nastawy 856 2 Dial F50/51N

16 Potwierdzenie nastawy 858 2 Tap F50/51N  

16 Potwierdzenie nastawy 860 2 Czas zadany F50/51N

16 Potwierdzenie nastawy 862 2 Zezwolenie F49

16 Potwierdzenie nastawy 864 2 Tap F49

16 Potwierdzenie nastawy 866 2 Stała grzania F49

16 Potwierdzenie nastawy 868 2 Stała chłodzenia F49

16 Potwierdzenie nastawy 870 2 Alarm F49  

16 Potwierdzenie nastawy 872 2 Zezwolenie Blocking trip

16 Potwierdzenie nastawy 874 2 Tap Blocking trip

9.6. Mapa poleceń

7 Reset modelu cieplnego

9.7. Przykłady ramek ModBus
9.7.1. Zapis hasła dostepu “5555” do urządzenia nr 1

Adres 01

Funkcja 10

Start adres ( bajt H ) 00

Start adres ( bajt L) A8

Ilość rejestrów ( bajt H ) 00

Ilość rejestrów ( bajt L ) 02

Ilość bajtów 04

Hasło 35,35,35,35

Suma kontrolna ( bajt H ) 4A

Suma kontrolna ( bajt L ) 50
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SIA-B odpowiada OK:

Adres 01

Funkcja 10

Start adres ( bajt H ) 00

Start adres ( bajt L) A8

Ilość rejestrów ( bajt H ) 00

Ilość rejestrów ( bajt L ) 02

Ilość bajtów 04

Suma kontrolna ( bajt H ) 29

Suma kontrolna ( bajt L ) 93
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10. ODBIÓR TECHNICZNY  

10.1. Lista kontrolna odbioru technicznego

Dla zarejestrowania procesu odbioru technicznego wymagane są arkusze odbiorcze a
specjalne  nastawy  dla  każdego  zainstalowanego  egzemplarza   umieszczone  są  w
Załączniku.

10.2. Wyładowania elektrostatyczne

Przed obsługą jakichkolwiek elementów elektronicznych wchodzacych w skład urządzenia, należy
uważnie przeczytać rozdział niniejszego manuala poświęcony wyładowaniom elektrostatycznym.

10.3. Oględziny

Upewnij  się,  że  okablowanie  zostało  podłączone  do  urządzenia  zgodnie  z  zewnętrznym
diagramem podłączeń.

10.4. Uziemienie

Prawidłowe  uziemienie  jest  bardzo  istotnym  aspektem  podłączenia  urządzenia.  Upewnij  się,
zacisk uziemiający,  zlokalizowany na tylnej  stronie przekaźnika został  prawidłowo połączony z
lokalnym punktem uziemiającym obiektu.

10.5. Przekładniki prądowe

Wysokie  napięcie,  generowane  na  zaciskach  wtórnych  przekładników  prądowych  może
spowodować  zagrożenie  dla  życia  obsługi  oraz  zniszczenie  elementów instalacji.  Dlatego  też
obwody wtórne przekładników nigdy nie powinny pozostawać otwarte.

10.6. Zasilanie pomocnicze

Istnieje możliwość dostarczenia przekaźnika SIA-B z opcjonalnym zasilaniem pomocniczym, ale
musi  to  być  wyspecyfikowane  w  zamówieniu.  Należy  sprawdzić  poprawność  podłączenia
właściwej wartości  zasilania przypisanej dla danego egzemplarza: 230 Vac 50/60 Hz, 110 Vac
50/60Hz lub 24 Vdc.
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10.7. Port komunikacyjny na przedniej ściance przekaźnika

Dla sprawdzenia funkcjonowania portu, podłącz komputer PC i uruchom oprogramowanie SICom
dla  przekaźnika  SIA-B.  Sprawdź,  czy  nie  wystepują  błędy  transmisji.  It  is  important  to  check
communications port (COM) which is assign to USB.

10.8. Uruchomienie 

Zaleca  się  podjęcie  środków  bezpieczeństwa  przed  pierwszym  rozruchem  obiektu,  lub  w
przypadku zadziałania wskutek awarii:

 FANOX zaleca wykorzystanie modułu KITCOM z baterią dołączonego do portu na panelu
czołowym. Takie dodatkowe źródło energii  umożliwia monitorowanie stanu przekaźnika
oraz aktywację wyzwolenia bez konieczności pracy autonomicznej w każdej sytuacji po
wyłączeniu zasilania.

 Po  sprawdzeniu  poprawności  wszystkich  podłączeń,  zaleca  się  sprawdzenie  jakości
samych połączeń na zaciskach.

 Należy stosować procedurę menu "complete test".  NOTE! See 5.7.
 Bardzo ważne jest dodatkowe sprawdzenie czy pomiary rejestrowane przez przekaźnik są

poprawne  a  wartości  zgodne  z  oczekiwaniami,  gdy  obiekt  zostanie  już  uruchomiony
eksploatacyjnie.

Konserwacja: FANOX zaleca przynajmniej  raz na rok przeprowadzenie inspekcji  na obiekcie,
polegającej przynajmniej na wejściu do menu testów i sprawdzeniu wartości mierzonych.
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11. ZAŁĄCZNIK

11.1. Identyfikacja

Data: .....................................................................................................................................

Kierownik: ..............................................................................................................................

Stacja: …...............................................................................................................................

Obwód: .................................................................................................................................

Model: ...................................................................................................................................

Nr seryjny: .............................................................................................................................

Wersja Software: …................................................................................................................

Model: ..................................................................................................................................

11.2. Kontrola

Okablowanie: 

Uziemienie: 

Wartość Vaux 

11.3. Menu Testów

On LED:   Trip Output 

Alarm LED: 

Trip indicator: 

11.4. Rejestr nastaw rozruchowych 

Hasło: ….......…………………………………………………………………………

Identyfikacja: …………………………………………………………………………

CT 

Poziom napięciowy:…....……………………………………………………………………....

Typ CT : ……………………..........…………………………………………………………….

Prąd znamionowy: ….………………..........…………………………………………………..
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50

Zezwolenie   Enabled  Disabled

Tap.........................…………… x In

Czas zadziałania: ..........………... s

50N

Permission   Enabled  Disabled

Tap.........................…………… x In

Czas zadziałania: .........………... s

50/51

Zezwolenie   Enabled  Disabled

Tap.........................…………… x In

IEC curve type  Inverse  Very Inverse  Ext. Inverse           LT Inverse

ANSI curve type   Inverse  Very Inverse   Ext. Inverse         Def. Time

Dial ...........………………

Czas zadziałania ……………… s

50/51N

Zezwolenie   Enabled   Disabled

Tap....................……………… x In

IEC curve type  Inverse  Very Inverse  Ext. Inverse           LT Inverse

ANSI curve type   Inverse  Very Inverse   Ext. Inverse         Def. Time

Dial……...................…………

Czas zadziałania…..…..……..s

49

Zezwolenie   Enabled   Disabled

Tap……..………………………… x In

ζ nagrzewania: …………………. min

ζ studzenia: ……………………. ζ nagrzewania

Alarm: …………………………. %

Trip block

Zezwolenie   Enabled   Disabled

Blocking level.............………… x In
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4.9. Komentarz

…………….............……………………………………………………………………………....…

…………….............……………………………………………………………………………....…

……………............……………………………………………………………………………....….

…………….............……………………………………………………………………………....…

…………….............……………………………………………………………………………....…

…………….............……………………………………………………………………………....…

…………….............……………………………………………………………………………....…

…………….............……………………………………………………………………………....…

…………….............……………………………………………………………………………....…

…………….............……………………………………………………………………………....…

…………….............……………………………………………………………………………....…

…………….............……………………………………………………………………………....…

…………….............……………………………………………………………………………....…

…………….............……………………………………………………………………………....…

…………….............……………………………………………………………………………....…

…………….............……………………………………………………………………………....…

…………….............……………………………………………………………………………....…

…………….............……………………………………………………………………………....…

…………….............……………………………………………………………………………....…

…………….............……………………………………………………………………………....…

…………….............……………………………………………………………………………....…

…………….............……………………………………………………………………………....…

…………….............……………………………………………………………………………....…

…………….............……………………………………………………………………………....…

Osoba odpowiedzialna za rozruch urzadzenia........……..........…………..Data…….............…

Konserwację przeprowadzono dnia …………………..   przez..…………………………………..
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NOTATKI:

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..…



dystrybutor:

FANOX POLSKA Sp. z o.o.

ul. Wróblewskiego 8/3

58-105 Świdnica

tel. 74 640 74 64

fanox@fanox.pl
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